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Question Bank For BDP Course 
ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 

বাচ্ছিজ্য ( Commerce ) 
সপ্তম পত্র ( 7th Paper ) 

Commercial and Labour Laws : ECO-07 

 

Group-A 
(Commercial Laws) 

 
1. The Indian Contract Act, 1872 is divided into..............  

ভারতীয় চুক্তি আইন, 1872 কে ভাগ েরা যায় ..............  

2. The Law of Contract is..............  
চুক্তির আইন হল ..............  

3. The Contract Act came into force in..............  
চুক্তির আইন আইনত ক্তিদ্ধ হয় ..............  

4. The Contract Act applies to ..............  
ভারতীয় চুক্তি আইন েবে কেবে প্রবযাজ্য হয় ? 

5. An Indian mercantile law is based upon..............  
ভারতীয় োক্তিক্তজ্যে আইবনর ক্তভক্তি ক্তে ? 

6. In India, the express provisions of the Contract Act apply to ..............  
ভারবত ভারতীয় চুক্তি আইবনর ক্তেধান োবের উপর প্রবযাজ্য ? 

7. Who said “Contract is an agreement creating and defining obligations between parties?” 
কে েবলক্তিবলন ''চুক্তি হল এেটি িমব াতা, যা চুক্তিোরী দুটি েযক্তির মবধয োধযোধেতা ততরী েবর ।'' ? 

8. Agreement is defined in Section……… of the Indian Contract Act, 1872. 
চুক্তি ভারতীয় চুক্তি আইন, 1872-এর ................  অধযাবয় কলখা আবি। 

9. Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is   

a/an - 
প্রবতযে প্রক্ততশ্রুক্তত এেং প্রক্ততশ্রুক্তত গুচ্ছ এবে অপবরর জ্নয ক্তেবেচনা ততরী েবর ..............  

10. The Contract Act of 1872 was enacted on..............  
ভারতীয় চুক্তি আইন, 1872 েবে ক্তেক্তধেদ্ধ হয় ? 

11. An agreement to commit a tort is..............  
অনযায় / ক্ষক্তত েরার চুক্তি ..............  

12. Agreement to murder a person ..............  
োউবে খুন েরার চুক্তি ..............  

13. Agreements that do not give rise to contractual obligations are not contracts (true/false). 
''চুক্তি যা চুক্তিেদ্ধ হোর োধযোধেতা কেয় না, কিটা চুক্তি নয়।''  (িতয / ক্তমেযা) 

14. A invites B for his son’s wedding. B accepts the invitation. In this case, there is an 

agreement but not contract, since- 
A, B কে তার কিবলর ক্তেবয়বত ক্তনমন্ত্রি েরল, B ক্তনমন্ত্রি গ্রহি েরল । এখাবন িহমত হবলও চুক্তি হয় ক্তন ।  

োরি ..............  

15. Quantum Meerut means..............  
Quantum Meerut -এর অেথ..............  
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Group-B 
(Labour Laws) 

16. Section 2 (a) of the act defines the term of labour law ..............  
Section 2(a) শ্রম আইবনর কোন ক্তেভাগ েিথনা েবর ..............  

17. According to the definition of "Week" under the Act, it is a period of 7 days beginning 

at midnight on______. 
এই আইন অনুিাবর িপ্তাহ মাবন,  7 ক্তেন যা শুরু হয়  ...............  মধযরাত্র কেবে। 

18. As per the Act, a person who has not completed his 15th year of age is a/an ..............  
আইন অনুিাবর যারা 15 েির িমূ্পিথ েবরক্তন তারা হল ..............  

19. The power of inspectors is discussed under of the Factories Act, 1948 as..............  
ফ্যাক্টরী আইন 1948 অনুিাবর পক্তরের্থেবের ক্ষমতা হল..............  

20. The primary purpose of employee safety programme is to preserve the employees'- 
েমথচারী িুরক্ষা েমথিূক্তচর মুখয উবের্য হল েমথচারীবের .............. িংরক্ষি েবর । 

21. ______is a scientific and systematic effort to modify the characteristics of an 

employee's job. 
............ হল তেজ্ঞাক্তনে ও পদ্ধক্ততগত প্রবচষ্টা, যা হল এেজ্ন েমথচারীর োবজ্র তেক্তর্ষ্টযগত পক্তরেতথ ন। 

22. The first Factories Act was enacted in..............  
প্রেম ফ্যাক্টরী আইন ক্তেক্তধেদ্ধ হয় ..............  

23. Canteen is to be provided if engaging employees more than. . . . . . 
Canteen কেওয়া হয়  ............ জ্বনর অক্তধে েমথচারী ক্তনযুি হবল । 

24. Leave with wages is allowed for employees if they work for. . . . . days. 
মজু্রীিহ িুটি মঞু্জর হয়, যক্তে েমথচারী োজ্ েবর ............. ক্তেন । 

25. Welfare Officers are to be appointed if Organisation is engaging. . . . . 
েলযাি েমথেতথ া ক্তনবয়াগ েরা হয়, যক্তে িংগঠন .............. ক্তনবয়াগ েবর । 

26. An adult worker can work up to. . . .hrs in a day as per factories Act, 1948. 
ফ্যাক্টরী আইন, 1948 অনুযায়ী প্রাপ্তেয়স্ক েমথচারী তেক্তনে োজ্ েরবত পাবর ............. ঘন্টা । 

27. The particulars of the accident should be entered in separate registers kept as- Accident 

Book- Form No. . . . . . . for ESI office. 
দুঘথটনার ক্তেেরি আলাো আলাো েবর ক্তনেন্ধন েরা হয় দুঘথটনার ক্তেেরি Form No. ............ for ESI Office. 

28. Section-------- of the Factories Act describes about the rights of the workers. 
েমথচারীবের প্রাপয ক্তেচার হয় ফ্যাক্টরী আইবনর ধারা .............. অনুযায়ী। 

29. Ensuring the safety, health and welfare of the employees is the primary purpose of 

the..............  
েমথচারীবের িুরক্ষা, িাস্থ্য ও েলযাি, যার মুখয উবের্য হল ..............  

30. When the people involved in the process comprehend unlikable results from their 

interactions with the environment, it is specifically called- 
প্রক্তিয়াগত ক্তহবিবে ক্তনযুি েযক্তিবের পক্তরবেবর্র িবে োযথেলাবপর অপ্রবয়াজ্নীয় ফ্লাফ্ল ............ েবল। 

 


