
B. Com Semester IV (General) (Old Syllabus 2017-18) Examination - 2022 

Subject – Cost Accounting -II 

Paper – 4.2 CG (CC-8) 

Time – 3 Hours                                                                                                                               Full Marks -- 60 

The Figures in the margin indicates full marks 

Candidates are requested to give their answers in their own words as far as practicable 

দক্ষিণ প্রান্তীয় সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক । 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষিখ্র্ে হর্ব । 

 

1. Answer any ten questions from the following: -                                                             10x2 =20 

     (যযর্কার্না দশটি প্রর্ের উত্তর দাও।) 

a) What is Job Costing? 

(কায ণ-বযয় ক্ষনণ ণয়-বযবস্থা বির্ে ক্ষক যবার্ া?) 

b) What do you mean by Job Cost Sheet? 

(কায ণ-বযয় োক্ষিকা বির্ে ক্ষক যবার্ া?) 

c) What do you mean by uncertified work in Contract? 

(টিকায় অননুর্মাক্ষদে কাে বির্ে ক্ষক যবার্ া?) 

d) What is retention money in Contract? 

( টিকায় কক্ষেণে অর্থ ণ ক্ষক?) 

e) What is escalation clause in Contract? 

(টিকায় স্বেঃসংর্যােন ধারা কার্ক বর্ি?) 

f) What is cost-plus Contract? 

(পক্ষরবযয় যযাগ টিকা কার্ক বর্ি?) 

g) Define Process Costing. 

(প্রক্রিয়া-বযয় ক্ষনণয় ণ-বযবস্থার সংজ্ঞা দাও।) 

h) Mention two industries where Process Costing can be applied? 

(দুটি ক্ষশর্ের নাম উর্েখ্ কর যযখ্ার্ন প্রক্রিয়া-বযয় ক্ষনণ ণয় বযবস্থা বযবহার করা হয়।) 

i) What is normal loss in Process Costing? 

(প্রক্রিয়া-বযয় ক্ষনণয় ণ-বযবস্থায় স্বাভাক্ষবক িক্ষে কার্ক বর্ি?) 

j) What is joint product in Process Costing? 

(প্রক্রিয়া-বযয় ক্ষনণয় ণ-বযবস্থায় যযৌর্থ পণয কার্ক বর্ি?) 

k) What is by- product in Process Costing? 

(প্রক্রিয়া-বযয় ক্ষনণয় ণ-বযবস্থায় উপোে পণয কার্ক বর্ি?) 
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l) Define contribution. 

(অবদান এর সংজ্ঞা দাও।) 

m) What do you mean by Break-even Point? 

(সমর্েদ ক্ষবন্দ ুবির্ে ক্ষক যবার্ া?) 

n) What is composite unit? Give two examples. 

(ক্ষমশ্র-একক কার্ক বর্ি? দুইটি উদাহরণ দাও।) 

o) What do you mean by Integral Accounts? 

(একত্রীকৃে ক্ষহসাবসমূহ বির্ে ক্ষক যবার্ া?) 

 

2. Answer any four questions from the following: -                         4X5 =20                                                  

    (যযর্কার্না চারটি প্রর্ের উত্তর দাও।) 

a) State the limitations of Job Costing. 

(কায ণ-বযয় ক্ষনণ ণয় বযবস্থার সীমাবদ্ধোগুক্ষি বণন ণা কর।) 

b) What is Angle of Incidence? What are its implications? 

(আপেন যকান ক্ষক? এর প্রভাবগুক্ষি ক্ষক?) 

c) Distinguish between Contract Costing and Job Costing. 

(টিকা-বযয় ক্ষনণ ণয়-বযবস্থা ও কায ণ-বযয় ক্ষনণ ণয়-বযবস্থার পার্থ ণকয ক্ষনণ ণয় কর।) 

d) Describe the methods of treatment of ‘Abnormal Loss’ in Process Costing. 

(প্রক্রিয়া-বযয় ক্ষনণয় ণ-বযবস্থায় ‘অস্বাভাক্ষবক িক্ষে’ ক্ষকভার্ব প্রক্রিয়া ক্ষহসার্ব অন্তভূণক্ত করা হয়া) 

e) From the following data prepare a reconciliation statement: - 

        Rs 

Profit as per Cost Accounting       1,50,000 

Works overheads under-absorbed          9,000 

Administrative overhead over-absorbed         5,000 

Over valuation of Opening Stock in Financial Accounting     12,000 

Under valuation of Closing Stock in Cost Accounting       8,000 

Bad debt written off during the year          1,500 

(ইংরােী প্রে যদখ্) 

f)  Year      Sales    Profit 

  2020     4,50,000            50,000 

 2021   6,00,000            92,000                                          

Annual Fixed Cost Rs 1,40,000. Calculate: - a) P/V ratio, b) Break-even Sales and c) Sales to 

earn profit Rs 1,50,000.    (ইংরােী প্রে যদখ্)                                   Turn over 
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3. Answer any two questions from the following: -     2x10=20 

    (যযর্কার্না দইুটি প্রর্ের উত্তর দাও।) 

a) State the advantages and limitations of Marginal Costing. 

(প্রাক্ষন্তক-বযয় ক্ষনণ ণয়-বযবস্থার সুক্ষবধা ও সীমাবদ্ধোগুক্ষি বযাখ্যা কর।) 

b) Define Transport Costing. State the objectives of Transport Costing. State the different 

costs associated with Transportation Organisation.  

(পক্ষরবহণ-বযয় ক্ষনণ ণয় বযবস্থার সংজ্ঞা দাও। পক্ষরবহণ-বযয় ক্ষনণ ণয় বযবস্থার উর্েশযগুক্ষি বযাখ্যা কর। 

পক্ষরবহণ সংস্থার সর্ে যুক্ত ক্ষবক্ষভন্ন পক্ষরবযয়সমূহ উর্েখ্ কর।) 

 

c) The following is the position of a Contract No 42 on 31-12-2021: 

         Rs       Rs 

          Materials purchased     2,25,000 Cost of Plant            37,500 

         Materials in hand          9,000 Value of work certified        5,40,000 

         Wages paid      2,26,500 Cash received          4,05,000 

         Wages prepaid          3,750 Cost of work not certified           15,000 

        Indirect Expenses       11,250 Contract price           9,00,000 

                   The plant at site is valued at Rs 30,000 on 31-12-2021. 

                  Prepare the Contract No 42 Account.   (ইংরােী প্রে যদখ্।) 

d) From the following details prepare necessary Accounts: 

Process A Process B 

 Materials (Rs)         30,000    3,000  

 Wages (Rs)          10,000   12,000 

 Overhead (Rs)            7,000     8,000 

 Input (Units)          20,000   17,500 

 Normal Loss               10%               4% 

 Selling price of scrape per unit (Rs)             2       4 

 There is no opening or closing stock of work-in-progress. Final output from Process B      

 Was 17,000 units. (ইংরােী প্রে যদখ্।) 

                                                   ============= 



 

 



B.COM 4th SEMESTER (General) EXAMINATION 2022(CBCS)
Subject: Corporate Laws

Paper: CC-8 (4.2CG)

(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.

দি�ণ �া�� সংখ�া�িল পূণ�মান িনেদ�শক।
পরী�াথ�েদর যথাস�ব িনেজর ভাষায় উ�র িদেত হেব।

Time:  3 Hours Full Marks-60

1) Answer any ten of the following questions- 2 x 10=20
�য �কান দশ� �ে�র উ�র দাওঃ
a) Mention two differences between a private company and public company.
এক� �াইেভট �কা�ািন এবং পাবিলক �কা�ািনর মেধ� দ�ু পাথ�ক� উে�খ কেরা ।

b) What do you mean by government company?
সরকারী �কা�ািন বলেত বলেত কী �বাঝায়?

c) What do you mean by online registration of a company?
এক� �কা�ািনর অনলাইন িনব�ন বলেত কী �বাঝ?

d) Who is liable for misstatements in the prospectus?
�সেপ�ােস ভুল িববরেণর জন� �ক দায়ী?

e) Who is Women Director?
মিহলা পিরচালক �ক?

f) Mention two disqualifications of directors.
পিরচালকেদর দ�ু অেযাগ�তা উে�খ কেরা ।

g) Mention two general provisions for the appointment of directors.
পিরচালক িনেয়ােগর জন� দ�ু সাধারণ িবধান উে�খ কেরা।
h) Define Sweat Equity Share.
Sweat Equity Share সং�ািয়ত কেরা।

i) Define fully Convertible Debenture.

স�ূণ� �পা�রেযাগ� িডেব�ার সং�ািয়ত কেরা।



j) What do you mean by minimum subscription?
ন�ূনতম সাবি�পশন বলেত কী �বাঝ?

k) What is Right Share?.
রাইট �শয়ার কী?

l) What is meant by Share Certificate?
�শয়ার সা�� িফেকট কােক বেল?
m) What do you mean by Class Meeting?
��নী সভা বলেত কী �বাঝায়?
n) Define the Quorum of a Meeting.
গণপূিত� র সং�া দাও।
o) What do you mean by Ordinary Resolution?
সাধারণ িস�া� বলেত কী �বাঝায়?

2) Answer any four of the following questions- 5 x 4=20
�য �কান চার� �ে�র উ�র দাও-
a) What are the rights, power and duties of managing director?
ব�ব�াপনা পিরচালেকর অিধকার, �মতা ও কত� ব� কী?

b) Distinguish between share and stock.
�শয়ার এবং �ক মেধ� পাথ�ক� িনন�য় কেরা।

c) Give an idea about the procedure of E-voting.
ই-�ভা�ং প�িত স�েক�  ধারণা দাও।

d) Discuss the appointment procedure of the Directors.
পিরচালকেদর িনেয়াগ প�িত আেলাচনা কেরা।

e) What are the conditions for the issue of debentures?
Debentures িবিল সং�া� শত� াবিল কী?
f) Write about the Minutes of the Board Meeting.
পিরচালকম�লী সভার কায�িববরনী স�েক�  �লখ।

3) Answer any two of the following questions- 10 x2=20
�য �কান দ�ু �ে�র উ�র দাও-
a) Discuss the provisions of the Companies Act in relation to Buyback of Shares.
িনজ� �শয়ার �য় সং�া� �কা�ািন আইেনর িবধান আেলাচনা কেরা।

b) Discuss the rules for issuing Preference Shares. Classify Preference Shares. 6+4=10
��ফাের� �শয়ার ইসু� করার িনয়ম আেলাচনা কেরা। ��ফাের� �শয়ার ��ণীব� কেরা।



c) What are the provisions regarding notice of the Annual General Meeting? State the
businesses to be transacted in the Annual General Meeting.           6+4=10
বািষ�ক সাধারণ সভার িব�ি� সং�া� িবধান কী? বািষ�ক সাধারণ সভায় আেলাচ� িবষয়সমহূ আেলাচনা কেরা।

d) Discuss in detail the Extra-ordinary General Meeting of a company.
এক� �কা�ািনর Extra-ordinary সাধারণ সভা স�েক� িব�ািরত আেলাচনা কেরা।


