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1. What are the decisions of Garner vs. Murray? 
Garner vs Murray-র সিদ্ধান্তগুসি সি সি  ? 

2. When does dissolution of a firm take place? 
িখন কিাননা এিটি অংশীদারী িারবানরর সবনিাপ িাধন ঘনে  ? 

3. What is the condition for becoming mortgaged or secured debenture? 
বন্ধসি ঋণপত্র হবার শর্ত  সি ? 

4. From where the amount of debentures will be repaid? 
ঋণপত্র পসরনশাধ কিাথা কথনি িরা যায়  ? 

5. What is a redeemable preference share? 
পসরনশাধনযাগ্য অগ্রাসধিারযুক্ত কশয়ার িানি বনি ? 

6. What are the advantages of issue of Bonus shares? 
অসধনদয় কশয়ার (Bonus share) সবসির িুসবধা সি ? 

7. Whose rules are to be followed in case of issue of bonus shares? 
কবানাি কশয়ার সবসির কেনত্র িার সনয়মাবিী অনুিরণ িরনর্ হয় ? 

8. What is Right share? 
অসধিার কশয়ার (Right share) সি ? 

9. What is amalgamation? 
এিত্রীিরণ িানি বনি ? 

10. What are the different methods of calculating purchase consideration? 
ক্রয় প্রসর্দান (Purchase Consideration) সনধতারনণর সবসিন্ন পদ্ধসর্গুসি সি সি ? 

11. What is reconstruction? 
পুনগ্তঠন সি ? 

12. What is acquisition percentage of shares by a holding company in the subsidiary company? 
িহায়ি কিাম্পানীনর্, কহাসডং কিাম্পানীর স্বত্বাসধিানরর শর্িরা হার ির্ ? 

13. What is Consolidated Balance Sheet? 
িংবদ্ধ উদ্বর্ত পত্র (Consolidated Balance Sheet) সি ? 

14. How shares can be purchased by the holding company in case of a subsidiary company? 
অধীনস্ত কিাম্পানীনর্, কহাসডং কিাম্পানী কিমনিানব কশয়ার ক্রয় িরনর্ পানর ? 

15. What is Branch? 
শাখা িানি বনি ? 

16. Where valuation of goodwill may arise? 
কিাথায় িুনানমর মূিযায়ন হনর্ পানর ? 

17. How valuation of shares can be calculated? 
কশয়ানরর মূিযায়ন কিমনিানব সনধতারণ িরা যায় ? 

18. What are the factors of affecting value of goodwill? 
িুনানমর মূিযায়নন সি সি সবষয় প্রিাসবর্ িনর ? 



19. What is nature of assets in case of Royalty? 
স্বত্ব িাডার কেনত্র কিান ধরননর িম্পসি বযবহৃর্ হয় ? 

20. Is royalty an agreement? If so, what are the different parties of royalty? 
স্বত্ব িাডা সি এিটি চুসক্ত ? যসদ হয় র্নব িত্ব িাডার কেনত্র সবসিন্ন পে িারা ? 

21. What is Minimum Rent? 
নূনযর্ম িাডা সি ? 

22. What are the divisions of Balance Sheet under Double Account System ? 
দ্বদ্বর্ সহিাব পদ্ধসর্ (Double Account System)অনুযায়ী উদ্বর্ত পনত্রর িাগ্গুসি সি সি ? 

23.  What is Revenue Account under Double Account System?  
দ্বদ্বর্ সহিাব পদ্ধসর্নর্ (Double Account System) revenue account সি ? 

24. What is Hire Purchase system? 
িাডা ক্রয় পদ্ধসর্ িানি বনি ? 

25. What is Installment payment system? 
সিসস্তবসি পদ্ধসর্ সি ? 

26. What is the year of Hire Purchase Act? 
িাডা ক্রয় পদ্ধসর্ আইনটি (Hire Purchase Act) কিান বছনর প্রনয়ন িরা হয় ? 

27. What is cost of Packages? 
পনযাধার বযয় সি ? 

28. What is Sale or Return? 
সবক্রয় বা কেরর্ িানি বনি ? 

29. What does Social Accounting include? 
িামাসিি সহিাবসনিাশ সি অন্তিুত ক্ত িনর ? 

30. What are the objects of Accounting Standard? 
সহিাব মাননর (Accounting Standard) উনেশয সি ? 

 


