B. Com Semester VI (General) Examination, 2020
Subject: Fundamentals of Investment
Paper Code: 6.3.1 CG (DSE -3)
Full Marks: 60
Time: 3 Hours
The figures in the margin indicate full marks
Candidate are required to give their answers in their own words as far as practicable
1.

(6×5 = 30)

Answer any six questions from the following
িনেচর য কানও ছয়
ে র উ র দাও:
(a) Write briefly about functions of the securities market in India.
ভারেতর িসিকউির মােকট এর কাযকািরতা স েক সংে েপ লখ I
(b) Write a note on different types of financial assets available for Investment.
িবিনেয়ােগর জন উপল িবিভ ধরেনর আিথক স দ স ে এক
কা লখ I
(c) Differentiate between investment and speculation.
িবিনেয়াগ এবং ফাটকা-র (
েলশন) মেধ পাথক কর I
(d) Write a short note on security market indices.
িসিকউির বাজােরর সূচক স েক এক সংি
কা লখ I
(e) Write a short note on different chart patterns for technical analysis.
যুি গত িবে ষেণর ( টকিনক াল অ ানািলিসস) জন ব ব ত িবিভ চােটর িনদশন িল স
সংি
কা লখ I

েক এক

(f) Briefly state SEBI’s Regulatory Framework for investors’ protection in India.
ভারেতর িবিনেয়াগকারীেদর সুর ার জন সিবর িনয় ক কাঠােমা ( র েলটির মওয়াক) স ে
সংে েপ লখ ।
(g) What do you mean by fundamental analysis? How is it different from technical
analysis?
মৗিলক িবে ষণ (ফা ােম াল অ ানািলিসস) বলেত কী বাঝ? এ
যুি গত িবে ষণ ( টকিনক াল
অ ানািলিসস) থেক কীভােব আলাদা?
(h) Discuss in brief investors’ grievance redressal mechanism by SEBI.
সিব কতৃ ক িবিনেয়াগকারীেদর অিভেযাগ িনবারণ ব ব ার প িত স ে আেলাচনা কর ।
2.

Answer any three questions from the following
িনেচর য কানও িতন
ে র উ র দাও:
(a) i) What do you mean by bonds?
ব বলেত কী বাঝ?
ii) What are the risks associated with bonds?

(3×10 = 30)

বে র সােথ যু

ঝুঁ িক িল কী কী?

iii) A bond with face value of Rs 1000, coupon interest 12%, will mature after 10
years. The bond is currently selling for Rs 980. If your required rate of return is 13%
would you like to invest in the bond? [PVIFA13%,10 year= 5.426, PVIF 13%, 10 year =

0.295]

[10]

দশ বছর ময়াদী এক বে র ফসভ ালু 1000 টাকা, পন সুেদর হার 12% এবং বতমান বাজারমূল
েত িবিনেয়াগ করেত
980 টাকা I যিদ তামার েয়াজনীয় সুেদর হার 13% হয় তাহেল িক তু িম ব
চাইেব? [PVIFA13%,10 বছর= 5.426, PVIF 13%,

10 বছর = 0.295]
(b) i) Critically appraise how we analyse the health of the company using financial ratios.
আিথক অনুপাত ব বহার কের আমরা কীভােব কান সং ার া িবে ষণ করব তা মূল ায়ন কর I
ii) A company currently pays a dividend of Rs 10 which is expected to grow at 8% per
annum for a long period of time. If the required rate of return on the equity is 15% per
annum, calculate the fair value of each unit of equity share capital.
[10]
এক সং া বতমােন 10 টাকা লভ াংশ দয় যা দীঘ সমেয়র জন বছের 8% হাের বাড়েব বেল আশা
করা হে । যিদ ই ই েত আেয়র েয়াজনীয় হার বািষক 15% হয় তেব ই ই শয়ার মূলধেনর িত
ইউিনেটর ন ায মূল গণনা কর I
(c) i) Define risk.
ঝুঁ িকর সং া দাও I
ii) What is the relationship between diversification and risk?
িবিনেয়ােগর বিচ এবং ঝুঁ িকর মেধ স ক কী?
iii) A portfolio contains two securities A and B where 30% of the funds are invested in
security A and remaining 70% of the funds are invested in security B. If the annual
returns of security A and B are 18% and 27% respectively, calculate the portfolio
return.
[10]
এক পাটেফািলওেত দু িসিকওির ‘এ’ এবং ‘িব’ রেয়েছ যখােন তহিবেলর 30% অথ িসিকউির
‘এ’- ত িবিনেয়াগ করা হয় এবং বািক 70% তহিবল িসিকউির ‘িব’- ত িবিনেয়াগ করা হয় I িসিকউির
‘এ’ এবং ‘িব’ এর বািষক িরটান যথা েম 18% এবং 27% হেল পাটেফািলওর িরটান গননা কর I
(d) What is financial derivatives? Explain the concepts of futures and options with
examples.
 [10]
আিথক ডরাইেভ ভ িক? উদাহরণ সহ িফউচারস এবং অপশনস এর ধারণা িল ব াখ া কর I
(e) Explain the role of SEBI in the development of the capital market in India.
ভারেতর মূলধন বাজােরর উ য়েন সিব-র ভূ িমকা ব াখ া কর।

[10]

B. Com VI Semester General Examination, 2020 (CBCS)
Paper-DSE-3 (6.3.2 CG)
Subject: Indirect Tax Law
Full Marks: 60

Time: 03 Hrs

The figures in the margin indicate full marks
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable

1) Answer any six questions:
6 x 5 = 30
যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর যেন ো।
(a) What is Goods and Services Tax? Mention four features of Goods and
ServiceS Tax.
পণ্য এবং যেবো র োন বনে? পণ্য এবং যেবো নরর যে য ো ও চোরটি ববশিষ্ট্য উনে
নরো।
(b) What is Goods & Services Tax Council (GST Council)? What are its main
functions?
পণ্য এবং যেবো র োউশিে ী? এই োউশিনের প্রধো
োেযোবেী যেন ো।
c) When did the Goods and Services Tax come into effect in India? Define the
terms “Intra-state Supply” and “Inter-state Supply”.
ভোরতবনষয
পণ্য এবং যেবো
র
োেয রী হনয়নছ? “আন্তঃরোষ্ট্ীয় অথবো আন্তঃরোজ্য
েরবরোহ” এবং “রোনজ্যর মনধয েরবরোহ” - থোগুশের েংজ্ঞো যেন ো।
(d) What are the full forms of CGST, IGST, SGST, and UTGST? What is
Composition Scheme relating to small supplies?
CGST, IGST, SGST এবং UTGST - এগুশের েম্পূণ্য িব্দগুশে
ী
ী? ক্ষু দ্র েরবরোহ
েম্বশিত নম্পোশজ্ি স্কীম োন বনে?
(e) Mention four taxes which have been replaced by GST. What is Dual GST
and Service Tax?
চোরটি নরর োম উনে
নরো যেগুশে পণ্য ও যেবো নরর মনধয অন্তভুয ক্ত হনয়নছ। বৈত পণ্য
ও যেবো র োন বনে?
(f) What do you mean by taxable event? Who are liable to pay GST in case of
forward charge, reverse charge and services provided?
রনেোগ্য ঘট ো োন বনে? পণ্য শবক্রনয়র ফরওয়োর্য চোজ্য, শরভোেয চোজ্য এবং যেবো েরবরোনহর
যক্ষনে োরো র শিনত িোয়বদ্ধ?
(g) Can SGST be imposed on inter-state sale of goods and services? What is
Composite and Mixed Supplies?
আন্তঃরোষ্ট্ীয় অথবো আন্তঃরোজ্য শবক্রনয়র উপর পণ্য এবং যেবো র আনরোপ রো েোয় ী?
নম্পোশজ্ট এবং শমশ্র েরবরোহ োন বনে?
(h) What do you mean by Aggregate Turnover? What are the supplies, taxes
and cess excluded from Aggregate Turnover?

েোমশি
টো যওভোর বেনত
টো যওভোনরর অন্তভুয ক্ত য়?

ী যবোঝোয়? য ো

য ো

েরবরোহ,

র ও যেে এই েোমশি

2) Answer any three questions:
3 x 10 = 30
যে য োন ো শত টি প্রনের উত্তর যেন ো।
(a) State the constitutional framework of GST. Explain the concept of exempt
supply or supply attracting nil rate of GST.
পণ্য ও যেবো নরর েোংবোধোশ
পশর োঠোনমো বযো যো নরো। “ রমুক্ত েরবরোহ” বো “িূ যহোনর
পণ্য র” শবষয়টি ী?
(b) Define the terms Business and Person as per CGST Act.
য ন্দ্রীয় পণ্য ও যেবো র অ ুেোনর “বযবেো” এবং “বযশক্ত” – এই িুটি িব্দ বযো যো নরো।
(c) Define the term Agent as per CGST Act. Explain the eligibility conditions for
taking input tax credit under section 16 of CGST ACT.
য ন্দ্রীয় পণ্য ও যেবো র অ ে
ু োনর “এনজ্ন্ট” বো “প্রশতশ শধ” োন বনে? ১৬ ধোরো অ ুেোনর
ই পুট টযোক্স যক্রশর্নটর েুশবধো য ওয়োর জ্ য প্রনয়োজ্ ীয় িতয োবেী আনেোচ ো নরো।
(d) Describe the procedure and steps for obtaining registration under GST.
পণ্য ও যেবো র অ ুেোনর শ বশি রনণ্র প্রশক্রয়ো ও শবশভন্ন ধোপ বযো যো নরো।
(e) What are the different types of Customs Duty? Explain the concept of
Countervailing & Anti-Dumping Duty.
রপ্তোশ শুল্ক ী ী প্র োনরর হয়? পোল্টো িোয় বো োউন্টোরনভইশেং এবং অযোশন্ট-র্োশম্পং শুল্ক
শবষয়িুটি শবস্তোশরত আনেোচ ো নরো।

