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1. The physical count of inventory for its valuation is undertaken at the end of period is 

মজুত সম্ভার মূল্যায়নের পদ্ধততগুতল্ কী কী ? 

2. The level of material at which a new order for materials is to be placed is..............  

মজুনতর ককাে স্তনর ক্রনয়র জেয তেনদে শ কদওয়া হয় ? 

3. The most common method of inventory valuation is..............  

ককাে পদ্ধততনত মজুনতর মূল্যায়ে করা হয় ? 

4. The Cost unit “litre” is used in..............  

পতরব্যয় একক 'তল্টার' ককাথায় ব্যব্হার করা হয় ? 

5. Bin card shows..............  

তব্ে কানডে  কী কল্খা হয় ? 

6. Contract costing is useful in..............  

চুতি কার্ে ককাথায় ব্যব্হার হয় ? 

7. Cost of production is equal to..............  

Cost of production কী ?  

8. Cost sheet is prepared..............  

পতরব্যয় তাতল্কা কখে ততরী করা হয় ? 

9. Calculate the Economic Order Quantity (EOQ): Annual consumption-800 units, Cost of 

placing an order-Rs.100, Carrying cost of inventory-Rs.4. 
EOQ কীভানব্ তের্েয় করা হয় র্খে ব্াতষেক উপনভাগ - 800 ইউতেট, ফরমাশ প্রতত কপশ করার ব্যয় 100 টাকা, 

Inventory -র Carrying cost 4 টাকা ? 

10. Labour turnover is calculated by..............  

শ্রম আব্তে ে তের্েয় করার পদ্ধততগুতল্ কী কী ? 

11. Different sources of information of overhead are..............  

উপতরব্যয় সংগ্রহ করার উৎসগুতল্ কী ? 

12. EBQ stands for what ? 

EBQ কী ? 

13. Departmentalization of overhead is known as..............  

উপতরব্যনয়র তব্ভাজে প্রতক্রয়া কী ? 

14. Direct expenses are also called as..............  

প্রতযক্ষ খরচ কী ? 

15. Basic objectives of cost accounting is..............  

পতরব্যনয়র তহসাব্তেকাশকরর্-এর প্রাথতমক উনেশযগুতল্ কী ? 



16. In Income Tax Act, 1961, income is divided in ____ Heads? 

আয়কর আইনে আনয়র খাতগুতল্ কী কী ? 

17. The Income Tax Act, 1961 came into force w.e.f...............  

আয়কর আইে, 1961 কনব্ শুরু হনয়তিল্ ? 

18. Assessment year can be a period of ..............  

কর তের্োরর্ ব্ির কততদনের হনত পানর ? 

19. A person includes..............  

'ব্যতি' ব্ল্নত কী কব্াঝায় ? 

20. Income Tax is charged in .............. 

ককাে ব্িনর আয়কর তের্োরর্ করা হয় ? 

21. Kolkata Municipal Corporation falls under the category of person..............  

কল্কাতা তমউতেতসপযাল্ কনপোনরশে ব্যতির ............. কশ্রর্ীর আওতায় পন়ে। 

22. Income of business commenced on 1st March, 2019 will be assessed in assessment 

year..............  
ককাে ব্যব্সা 01/01/19 এ শুরু হনল্ তার আনয়র উপর ককাে ব্িনর কর র্ার্ে হনব্ ? 

23. Basic conditions for Residential status has been defined in..............  

আব্াতসক মর্োদার কক্ষনে ককাে ককাে শতে  পূরর্ করনত হয় ? 

24. Additional surcharge (health and education cess) is payable on..............  

সারচাজে  ও অতততরি সারচাজে  (health and education cess) কীভানব্ র্ার্ে হয় ? 

25. An employee is in receipt of hostel allowance for his three children, the maximum 

allowance per year will be exempted under section 10(14) is..............  
একজে কমেচারীর 3 জে পুে/কেযা আনি। র্ারা 10(14) অেুসানর তার Hostel Allowance-এ সনব্োচ্চ িান়ের 

পতরমার্ কত ? 

26. In Income Tax Act, “Person” has been defined in..............  

আয়কর আইনে 'ব্যতি' কানক ব্নল্ ? 

27. Maximum exempted limit in Leave Salary and Gratuity u/s 10(10AA) 

Leave salary ও Gratuity র [u/s 10(10AA)] সনব্োচ্চ িান়ের পতরমার্ কত ? 

28. What is the Maximum limit of deduction u/s 80C? 

80C র্ারায় সনব্োচ্চ িান়ের পতরমার্ কী ? 

29. Under the head salary, Professional Tax is deducted..............  
ককাে র্ারায় Professional Tax িা়ে কদওয়া হয় ? 

30. Interest on House Building Loan is deducted under which section? 
গৃহতেমোনর্র জেয ঋনর্র উপর সুদ ব্াব্দ িান়ের পতরমার্ ককাে র্ারার আওতায় পন়ে ? 


