
B.Com. Semester VI (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Fundamentals of Investment

Paper: DSE-3 (6.3.1 CH)
Time- 3 Hours Full Marks: 60

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

as far as practicable.
ডানিদেক ন�র �িল পূণ� মান িনেদ�শ কের।

পরী�াথ�েদর উ�র �িল যথাস�ব িনজ� কথায় িদেত হেব।

1. Answer any ten questions: 2 x 10= 20
�য �কােনা দশ� �ে�র উ�র দাও:

a) What do you mean by investment?
িবিনেয়াগ বলেত তুিম কী �বােঝা?

b) What do you mean by the primary market?
মখূ� বাজার বলেত তুিম কী �বােঝা?

c)  Distinguish between gambling and speculation.
জয়ুা ও ফাটকার মেধ� পাথ�ক� কেরা।

d) What do you mean by diversification?
Diversification বলেত তুিম কী �বােঝা?

e) What do you mean by forward contract?
অি�ম চুি�র বলেত তুিম কী �বােঝা?

f) What is zero-coupon bond?.
Zero coupon bond বলেত তুিম কী �বােঝা?

g) What is fundamental analysis?
Fundamental analysis বলেত তুিম কী �বােঝা?

h) Define an efficient frontier.
Efficient frontier এর সং�া দাও।

i) What is ‘Ex-Ante’ return?
‘Ex-Ante’ return কী?

j) What is the free float index?
Free float index কী?

k) What do you mean by diversifiable risk?
Diversifiable risk কী?

l) What do you mean by swaps?
Swaps বলেত তুিম কী �বােঝা?

m) What is yield to maturity?
Yield to maturity কী?
n) What do you mean by economic analysis?
Economic analysis বলেত তুিম কী �বােঝা?
o) What do you mean by price charts?
Price charts বলেত তুিম কী �বােঝা?
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2. Answer any four questions: 5x 4 = 20
�য �কােনা চার� �ে�র উ�র দাও:
a) Distinguish between money market and capital market.
টাকার বাজার ও মলূধন বাজােরর এর মেধ� পাথ�ক� কেরা। 5

b) Explain the criteria adopted in the selection of scrips for the construction of Sensex.
Sensex গঠেনর ��ে� �শয়ার িনব�াচেনর িনণ�য়ক �িল ব�াখ�া কেরা। 5

c) Write a short note on Head and Shoulders.
Head and Shoulders এর উপর এক� �কা �লেখা। 5

d) How do you ascertain the portfolio risk for two securities in Markowitz Model?
Markowitz Model এ তুিম কী ভােব �পাট� েফািলয় ঝঁুিক িনধ�ারণ করেব দইু� �শয়ােরর জন�? 5

e) Distinguish between call options and put options
কল অপশন ও পুট অপশন মেধ� পাথ�ক� কেরা। 5

f) Discuss the methods of computing stock market index.
�শয়ার বাজার সূচক গঠেনর প�িত �েলা আেলাচনা কেরা। 5

3. Answer any two questions: 10x 2 = 20
�য �কােনা দইু� �ে�র উ�র দাও:
a) The ACC and SBI had the following ex-post returns (%):

ACC SBI
30 40
-15 -25
25 28
27 20
13 15

Calculate the portfolio return and risk from the above information assuming that weights are equal.
ইংরািজ �� ��ব�। 10

b) Discuss the investors’ grievance redressal mechanism at SEBI.

SEBI �ত িবিনেয়াগকারী অিভেযাগ িনরসন প�িত আেলাচনা কেরা। 10

c) Describe the key economic factors that an investor must consider as part of his fundamental analysis. �য সম�
মখূ� অথ�ৈনিতক উপাদান �িল একজন িবিনেয়াগকারী অবশ�ই িবেবচনা করেব তার ফা�ােমনটাল িবে�ষেণর
অংশ িহসােব, �স�িল বণ�না কেরা। 10

d) You are evaluating an investment in two companies whose past ten years of returns are shown
below:

Companies Per cent Return During year
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cipla 27 34 -10 16 19 22 -15 25 28 16
BPCL 22 39 -17 10 17 20 8 19 22 12

(i) Calculate the average return.
(ii) Calculate the standard deviation of each company’s returns.
(iii) Calculate the correlation coefficient of the companies’ returns.
ইংরািজ �� ��ব�। 2+4+4 = 10
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B. Com VI Semester Honours Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Business Tax Procedures and Management

Paper: DSE-3 (6.3.2 CH)
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

পৃ�ার ডানিদেকর সংখ�া�িল �ে�র মান িনেদ�শক।
পরী�াথ�রা যথাস�ব িনেজর ভাষায় উ�র �লেখা।

(1) Answer any ten questions: 2 x 10 = 20
�য �কােনা দশ� �ে�র উ�র �লেখা।

(a) Mention any four specified goods as per tax collected at source (TCS) provisions. উৎেস কর সং�হ করা
সং�া� �য �কােনা চার� “িনিদ�� পণ�” উে�খ কেরা।

(b) What are the due dates for payment of advance tax by an individual assessee? একজন �ত�-িনধ�াির �ারা
অি�ম কর �দান করার িনিদ�� িবিভ� তািরখ উে�খ কেরা।

(c) As per the provisions of Section 139(1) mention any four persons who are required to file return of
income. 139(1) ধারা অনযুায়ী �য �কােনা চারজন ব�ি�র নাম উে�খ কেরা যােদর ��ে� আেয়র িরটান� জমা �দওয়া
বাধ�তামলূক।

(d) What is compulsory filing of return? বাধ�তামলূক আেয়র িরটান� জমা কােক বেল?
(e) What is defective return u/s 139(9)? 139(9) ধারা অনযুায়ী ��পূণ� িরটান� কােক বেল?
(f) Mention any four prescribed transactions where PAN or Aadhar number must be quoted. �য �কােনা চার

�কােরর িনধ�ািরত �লনেদন উে�খ কেরা �য ��ে� PAN অথবা আধার ন�র উে�খ করা বাধ�তামলূক।
(g) What is self-assessment as per Section 140A?  140A ধারা অনযুায়ী �-মলূ�ায়ন কােক বেল?
(h) Mention any two important points which are to be kept in mind regarding the calculation of interest as

per IT Act, 1961,.. আয়কর আইন 1961 অনসুাের সুদ িনধ�ারণ করার উে�েশ� এমন �কান দ�ু ���পূণ� িবষয় িবেবচনা করা
উিচত তা উে�খ কেরা।

(i) Mention any two circumstances in which search warrants may be issued as per the provisions of IT Act,
1961. আয়কর আইন 1961 অনসুাের অনসু�ান (সাচ� ) সমন জাির করা যায় এমন দ�ু পিরি�িত উে�খ কেরা।

(j) Mention any four powers that the Income Tax authority may exercise while conducting survey. িনরী�া
করার সময় আয়কর কতৃ� প� �েয়াগ করেত পাের এমন চার �কার �মতা উে�খ কেরা।

(k) What are the two reasons for which Income Tax authority may reduce or waive the amount of interest
paid or payable by an assessee? এমন দ�ু কারণ কী যার জন� একজন আয়কর কতৃ� প� িনধ�াির �ারা সুদ �দােনর
পিরমাণ কমােত পাের বা স�ূণ� খািরজ করেত পাের?

(l) When is a person eligible to get refund u/s 237? 237 ধারা অনযুায়ী কখন একজন ব�ি� টাকা �ফরত পাওয়ার
�যাগ�?

(m)What is scrutiny assessment as per Section 143(3)? 143(3) ধারা অনযুায়ী যাচাইকরা-মলূ�ায়ন কােক বেল?
(n) As per Section 132 who can issue search warrants? 132 ধারা অনযুায়ী �ক অনসু�ান (বা সাচ� ) সমন জাির করেত

পাের?
(o) Mention any two circumstances when Income Tax authority can ask for books of accounts. এমন দ�ু

পিরি�িত উে�খ কেরা যখন আয়কর কতৃ� প� িহসাব-িনকাশ সং�া� বই-খাতা-প� �চেয় পাঠােত পাের?

(2) Answer any four questions: 5x 4 = 20
�য �কােনা চার� �ে�র উ�র �লেখা।

(a) As per the Income Tax Act, 1961, mention the different circumstances in which interest is payable and
receivable by an assessee.
আয়কর আইন, ১৯৬১ অনসুাের িবিভ� পিরি�িতর উে�খ কেরা �যখােন একজন িনধ�ািরেক সুদ �দান করেত হয় এবং িনধ�ািরর সুদ
�াপ� হয়।
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(b) Write short notes on any two of the following:
(i) Return of loss [Section 139(3)]
(ii) Belted return [Section 139(4)]
(iii) Revised return [Section 139(5)]

িন�িলিখত �য �কােনা দ�ু িবষেয়র উপের সংি�� �কা �লেখা:
(i) �িতর িরটান� [139(3) ধারা]
(ii) িবলি�ত িরটান� [139(4) ধারা]
(iii) সংেশািধত িরটান� [139(5) ধারা]

(c) Briefly mention the different circumstances u/s 147 under which the Assessing Officer may assess or
reassess an income which has escaped assessment.
147 ধারা অনসুাের মলূ�ায়ন-এিড়েয় যাওয়া আেয়র ��ে� িনধ�াির অিফসার কীভােব �সই আয় মলূ�ায়ন বা পুনমূ�ল�ায়ন করেত পােরন
তা সংে�েপ উে�খ কেরা।

(d) “Penalty is imposed on an assessee for violating the different provisions of the Income Tax Act, 196”.
Mention any ten of such defaults which may attract penalty.
“আয়কর আইন, 1961 এর িবিভ� ধারা ল�ন করেল একজন িনধ�ািরর উপর জিরমানা আেরাপ করা হয়”। এই ধরেনর �য �কােনা দশ
�কােরর িবচু�িত উে�খ কেরা যার ফেল জিরমানা আেরাপ করা হেত পাের।

(e) Write a short note on e-TDS and e-TCS.
e-TDS এবং e-TCS এর উপর সংি�� �কা �লেখা।

(f) How is General Anti Avoidance Rule (GARR) related to tax avoidance?
কীভােব �জনােরল অ�াি� অ�ােভায়ড�া� �ল (GARR) কর এড়ােনার সে� স�ক� যু� তা �লেখা।

(3) Answer any two questions: 2 x 10 = 20
�য �কােনা দ�ু �ে�র উ�র �লেখা।

(a) Explain in detail the different assessment procedures for an individual under the Income Tax Act, 1961.
আয়কর আইন, 1961 এর অধীেন একজন �ত� ব�ি�র ��ে� �েযাজ� িবিভ� মলূ�ায়ন প�িতর িব�ািরত ব�াখ�া কেরা।

(b) What do you understand by Assessee in Default u/s 220(4)? Discuss in detail the different modes of
recovery of taxes from an assessee in default as per Section 222 and Section 226.
220(4) ধারা অনযুায়ী �খলাপকারী িনধ�াির বলেত কী �বােঝা? 222 এবং 226 ধারা অনসুাের �খলাপকারী িনধ�ািরর কাছ �থেক বেকয়া
কর পুন��ার করার িবিভ� প�িত স�ে� িব�ািরত আেলাচনা কেরা।

(c) Discuss the important provisions u/s 246A to 250 when appeal against a specified order of the
Assessing Officer may be made to the Commissioner of Income Tax (Appeals).
একজন িনধ�াির অিফসােরর �কােনা িনিদ�� আেদেশর িব�ে�, 246A �থেক 250 ধারা অনযুায়ী, আয়কর কিমশনার (আিপল) এর কােছ
আিপল বা আেবদন করা �যেত পাের এমন সব ���পূণ� িবধান আেলাচনা কেরা।

(d) What do you understand by Securities Transaction Tax (STT)? What are the different types “securities”
under STT? Discuss in detail the various circumstances in which STT is levied?
িসিকউির�জ �লনেদন কর (STT) বলেত তুিম কী �বােঝা? STT এর অ�ভু� � িবিভ� �কার "িসিকউির�জ" �িল কী? STT ধায� করা
হয় এমন িবিভ� পিরি�িত স�েক�  িব�ািরত আেলাচনা কেরা।

2


