B.Com. 5th Semester (General) Examination,2020 (CBCS)
Subject : Auditing
Paper : CC-10 (5.2 CG)
Time : 3 Hours

Full Marks : 60

The Figures in the margin indicates full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
1. Answer any Six questions from the following :
ননম্ননিনিত

5 x 6 = 30

গুনি থথকে থে থেোকনো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও

(a) What are the advantages of Continuous Audit?
ধোরোবোনহে নহসোবরীক্ষোর সুনবধো গুনি নে নে?

(b) Distinguish between vouching and verification.
থিনকদকনর সতযতো েোচোইেরণ ও অনিত্ব েোচোইেরণ এর মকধয োথথেয থিি

(c) Discuss the duties of an auditor regarding valuation and verification of goodwill.
সুনোকমর মূিযোয়ন ও অনিত্ব েোচোইেরণ নবষকয় নহসোব রীক্ষকের েতথ বয সমূহ আকিোচনো েকরো

(d) Discuss the advantages of audit notebook.
নহসোব রীক্ষোর থনোটবই এর সুনবধোগুনি আকিোচনো েকরো

(e) What are the advantages of Audit Programme?
ননরীক্ষোর েোেথসূচীর সুনবধোগুনি নে নে?

(f) Distinguish between Reserve and Provision.
সনিনত ও সংস্থোন এর মকধয োথথেয থিি

(g) State the advantages of Tax Audit.
ের ননরীক্ষোর সুনবধোগুনি বণথনো েকরো

(h) Prepare an ‘Audit Programme’ for a Hospital.
এেটি হোসোতোকির 'ননরীক্ষো েোেথসূচী' প্রণয়ন েকরো

2. Answer any three questions from the following :
ননম্ননিনিত

10 x 3 = 30

গুনি থথকে থে থেোকনো নতনটি প্রকের উত্তর দোও

(a) Describe the provisions of the Companies Act, 2013, regarding the Duties of Statutory Auditors.
নবনধবদ্ধ ননরীক্ষকের েতথ বয সম্পকেথ থেোম্পোনী আইন, 2013 এর নবধোনগুনি বণথনো েকরো

(b) Describe a suitable system of internal check as to payment of wages in a large manufacturing concern.
এেটি

বৃহৎ উৎোদনেোরী প্রনতষ্ঠোকনর মজুনর প্রদোন সংক্রোন্ত নবষকয় উেুক্ত আভ্যন্তরীণ ননবোরণ বযবস্থোর বণথনো দোও

(c) Discuss the main principles of internal check system and its advantages.
ে
ও
(d) Discuss the characteristics of Auditor’s Report.
ননরীক্ষকের প্রনতকবদকনর ববনিষ্ট্যগুনি

আকিোচনো েকরো

(e) Write short notes on ‘Social Audit ‘ and ‘Environmental Audit’.
সোমোনজে ননরীক্ষো ও নরকবি ননরীক্ষো সম্পকেথ সংনক্ষপ্ত টীেো থিি
_________

