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Time: 3 Hours                                                                                  Full Marks: 60       
  

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

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি পূণণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব।  

  
                                                                                            

1. Answer any ten questions from the following:                                                 10×2=20 

      নীচের যে য োচনো দশটি প্রচের উত্তর দোও। 

 

      a) Mention two important issues in forming the contract.  

           েুক্তি গঠচনর দুটি প্রধোন ক্তিষচ়ের উচেখ  চরো।  

     
      b) What do you mean by voidable contract ?  
            িোক্তিলচেোগয েুক্তি িলচি  ী যিোচ ো?  

 

      c) Who can accept a proposal ?  
            য  প্রস্তোি গ্রহণ  রচি পোচর ?  

     
     d) What is past consideration ?  

           অিীি প্রক্তিদোন  োচ  িচল ? 

 

     e) Define undue influence ?  
          অনুক্তেি প্রভোচির সংজ্ঞো দোও ? 

 

     f) What is void agreement ?  
           িোক্তিল সম্মক্তি  োচ  িচল ?  

  
     g) What is Quasi Contract ?  
           উপচুক্তি বলতে কী ববোত ো ?  

  
      h) Define Bailment.  
           গক্তিি  প্রদোচনর সংজ্ঞো দোও ? 

  



      I) What is Contingent contract ?  
           ঘটনো সোচপক্ষ েুক্তি  োচ  িচল ? 

 

     j) What is existing goods ? Give example.  

          ক্তিদযমোন পণয  োচ  িচল ? উদোহরণ দোও।  

 

     k) What do you mean by ' Sale of Goods Act' ?  
           পণয ক্তিক্র়ে েুক্তি  োচ  িচল ?  

 

     l)  What is dissolution of a firm by order of Court ?  
          আদোলচির ক্তনচদে চশ অংশীদোরী  োরিোচরর ক্তিচলোপ সোধন  ী ? 

 

     m) State four essential elements of Partnership.  

           অংশীদোরীর েোরটি অপক্তরহোেেয উপোদোন উচেখ  চরো। 

 

     n) Mention two points of differences between LLP and Partnership  Business.  

           LLP এিং অংশীদোরী  োরিোচরর দুটি পোর্ে য উচেখ  চরো। 

 

     o) How an instrument can be dishonoured ?  
          হস্তোন্তরচেোগয দক্তলল  ীভোচি প্রিযোখযোন হচি পোচর ?  

 

2. Answer any four questions from the following:                                                     4×5=20      

      নীচের যেচ োচনো েোরটি প্রচের উত্তর দোও।  

 

     a) Show the differences between a Bill of Exchange and a Promissory Note. 

          প্রিযর্েপত্র ও িোক্তণক্তযয  হুক্তির মচধয পোর্ে য যদখোও।  

 

     b) What do you mean by Designated Partner ? Discuss the liability and disqualification of 
Designated Partner.  

           পদোক্তধ োরী অংশীদোর  োচ   োচ  িচল ? পদোক্তধ োরী অংশীদোচরর দো়ে ও অচেোগযিো আচলোেনো  চরো।  

          
    C)  What are the consequences of non-registration of a Partnership ?  
           অংশীদোরী  োরিোর ক্তনিন্ধন নো  রোর পক্তরনোম  ী?  

 

    d)  Distinguish between bailment and pledge.  

          গক্তিি প্রদোন ও িন্ধচ র মচধয পোর্ে য ক্তনচদে শ  চরো।  

 

    e) What do you  mean by termination of contract ? How a contract is discharged by 
agreement?  
          েুক্তির পক্তরসমোক্তি িলচি  ী যিো  ? সম্মক্তির মোধযচম  ীভোচি েুক্তির পক্তরসমোক্তি ঘটচি পোচর ? 

 



     f) "No consideration no contract". Discuss with example, the exception of this rule. 

          "প্রক্তিদোন ছোডো েুক্তি হ়ে নো"- এই ক্তন়েচমর িযক্তিক্রম গুক্তল উদোহরণ সহ আচলোেনো  চরো।  

 

3. Annswer any two  questions from the following:                                                 2×10=20 

      নীচের যে য োন দুটি প্রচের উত্তর দোও। 

 

       a) Define contract. Discuss the essential elements of contract. 

            েুক্তির সংজ্ঞো দোও। েুক্তির অিযোিশয ী়ে উপোদোন গুক্তল আচলোেনো  চরো। 

 

       b) Why is a cheque crossed ? What are the differences between 'general crossing' and 
'special crossing' ?  
           যে চ  য চনো যরখোক্তক ি  রো হ়ে ? সোধোরণ যরখোক্তক ি ও ক্তিচশষ যরখোক্তক ি যেচ র মচধয পোর্ে য গুক্তল 
 ী ?  

 

      c) What is doctrine of 'Caveat Emptor ? Discuss its exceptions.  

           যক্রিো সোধোরণ নীক্তি  ী ? এর িযক্তিক্রমী যক্ষত্রগুক্তল আচলোেনো  চরো।  

 

      d) What is proposal ? Distinguish between proposal and invitation to proposal. 

            প্রস্তোি  োচ  িচল ? প্রস্তোি ও প্রস্তোচির আমন্ত্রচণর মচধয পোর্ে য  চরো।  

 
 
                                                            .........................................  
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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি পূণণমান ক্ষনর্দণশক। 
পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব।  

  
                                                                                            

1. Answer any ten questions from the following:                                                 10×2=20 
      নীচের যে য োচনো দশটি প্রচের উত্তর দোও : 

 
      a) What are the elements of Valid contract ?  

           বৈধ চুক্তির উপাদান সমূহ কী কী ?  

  
      b) Define consideration.  

            প্রক্তিদাননর সংজ্ঞা দাও। 
     
      c) Can a minor be declared insolvent ?  
           নাৈালকনক ক্তক দদউক্তলযা দ াষণা করা যায ?  
          
     d) How is the profit distributed among partners?  
          অংশীদারনদর মনধে মুনাফা কীভানৈ ৈক্তিি হয ? 

 
     e) Can a minor be partner ?  
          নাৈালক ক্তক অংশীদার হনি পানর ? 

 
     f) What is LLP ?  

         LLP ৈলনি কী দৈান া ?  

  
     g) How many members are there in LLP ?  
           LLP এর সদসে সংখ্ো কি জন ?  

 
      h) Define Bailment.  
           গক্তিি  প্রদাননর সংজ্ঞা দাও ? 



 
      I)  What is Contingent contract ?  
            টনা সানপক্ষ চুক্তি কানক ৈনল ? 

 
      j)  What is existing goods ? Give example.  
           ক্তৈদেমান পণে কানক ৈনল ? উদাহরণ দাও।  

 
      k) What do you mean by ' Sale of Goods Act' ?  
           পণে ক্তৈক্রয চুক্তি কানক ৈনল ?  

 
     l)  What is dissolution of a firm by order of Court ?  
         আদালনির ক্তননদে নশ অংশীদারী কারৈানরর ক্তৈনলাপ সাধন কী ? 

 
     m) State four essential elements of Partnership.  

           অংশীদারীর চারটি অপক্তরহাযেে উপাদান উনেখ্ কনরা। 
 
     n) Mention two points of differences between LLP and Partnership  Business.  

           LLP এৈং অংশীদারী কারৈানরর দুটি পার্েকে উনেখ্ কনরা। 

 
     o) How an instrument can be dishonoured ?  
           হস্তান্তরনযাগে দক্তলল কীভানৈ প্রিোখ্োন হনি পানর ?  

 
2. Answer any four questions from the following:                                                     4×5=20      
      নীনচর দযনকাননা চারটি প্রনের উত্তর দাও : 
 
     a) Show the differences between a Bill of Exchange and a Promissory Note. 
          প্রিের্েপত্র ও ৈাক্তণক্তজেক হুক্তির মনধে পার্েকে দদখ্াও।  

 
     b) "All contracts are agreements but all agreement are not contract ". Discuss. 
         "সব েুক্তিই সম্মক্তি ক্ত ন্তু সব  সম্মক্তি েুক্তি নয় ?" আচ োেনো  চরো। 

 
    C) Show the differences between the 'holder' and 'holder in due course'.  
          দক্তলনলর ধারক ও ক্তনযামানুসানর ধারনকর মনধে পার্েকে দদখ্াও। 

 
    d) What is negotiable instrument  ? Discuss it's main characteristics. 

          হস্তান্তরনযাগে দক্তলল কানক ৈনল ? এর মূল বৈক্তশষ্ট্ে গুক্তল আনলাচনা কনরা।  

 
    e) What do you  mean by termination of contract ? How a contract is discharged by 
agreement?  
           চুক্তির পক্তরসমাক্তি ৈলনি কী দৈা  ? সম্মক্তির মাধেনম কীভানৈ চুক্তির পক্তরসমাক্তি  টনি পানর ? 



 
     f) "No consideration no contract". Discuss with example, the exception of this rule. 
           "প্রক্তিদান ছাডা চুক্তি হয না ".- এই ক্তনযনমর ৈেক্তিক্রম গুক্তল উদাহরণ সহ আনলাচনা কনরা।  

 
3. Answer any two  questions from the following:                                                 2×10=20  
      নীনচর দয দকান দুটি প্রনের উত্তর দাও : 

 
       a) Define contract. Discuss the essential elements of contract. 

          চুক্তির সংজ্ঞা দাও। চুক্তির অিোৈশেকীয উপাদান গুক্তল আনলাচনা কনরা। 
 
       b) Discuss the remedies for breach of contract.  
            চুক্তি ভনের প্রক্তিকার গুক্তল আনলাচনা কনরা।  

 
      c) Who can perform a contract  ? What are the legal effects of offer to perform a contract  ?   
         দক চুক্তি পালন করনি পানরন ? চুক্তি পালননর প্রস্তানৈর আইনগি ফলাফল ক্তক ?  

 
      d) What is proposal ? Distinguish between proposal and invitation to proposal. 
            প্রস্তাৈ কানক ৈনল ? প্রস্তাৈ ও প্রস্তানৈর আমন্ত্রনণর মনধে পার্েকে কনরা।  

 
 
                                                            .........................................  
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