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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.Com. Programme 6th Semester Examination, 2021

DSE3-COMMERCE
Time Allotted: 2 Hours
ASSIGNMENT
The figures in the margin indicate full marks.

The question paper contains DSE-3(A) and DSE-3(B).
The candidates are required to answer any one from two papers and
candidates should mention it clearly on the Answer Book.
DSE-3(A)
COMPUTERIZED ACCOUNTING AND SYSTEMS
All the assignments are compulsory

Full Marks: 60

15×4 = 60

সব assignments gিলর উtর বাধয্তামূলক
1.

Define a Computerised Accounting System. Distinguish between the Traditional
and Computerised Accounting Systems. Describe the advantages and limitations
of Computerised Accounting System.

2+5+8

কিmউটার চািলত িহসাবরkণ পdিতর সংjা দাও। কিmউটার চািলত িহসাবরkণ পdিতর সােথ
সনাতন িহসাবরkণ পdিতর পাথক কর। কিmউটার চািলত িহসাবরkণ পdিতর সুিবধা ও
সীমাবdতাgিল বণনা কর।
2.

You want to install accounting software in your firm. In market various
accounting softwares are available. Discuss the factors that you will consider to
choose the appropriate accounting software for your firm.

15

tিম েতামার ফােম িহসাবরkেণর জন স ওয় ার sাপন করেত চাও। বাজাের িহসাবরkেণর জন
িবিভn স ওয় ার আেছ। tিম েতামার ফােমর িহসাবরkেণর জন উপযুk স ওয় ার পছn করেত েয
িবষয়gেলা িবেবচনা করেব তা আেলাচনা কর।
3.

What do you understand by Accounting Report? Explain the various types of
Accounting Reports available in the popular accounting software. Write the
steps with examples of passing all types of voucher entries after creation of a
company in that software.

2+4+9

িহসাবরkেণর িরেপাট বলেত কী েবাঝ ? একিট জনিpয় িহসাবরkণ স ওয় াের েয িবিভn
িহসাবরkেণর িরেপাট পাওয়া যায় তা আেলাচনা কর। ঐ স ওয় াের একিট েকাmািন তরীর পর সব
ধরেনর ভাউচােরর দািখলাgেলা করার ধাপgেলা উদাহরণ সহেযােগ েলখ।
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4.

State and explain the origin and framework of GST in India. Describe the
problems faced by the businessmen while filing returns under GST.

9+6

ভারতবেষ GST-এর উdব ও কাঠােমা উেlখপূবক ব াখ া কর। GST-এর িরটান দািখল করার সময়
ব বসায়ীরা েয সমস াgেলার সmুখীন হয় তা বণনা কর।

DSE-3(B)
AUDITING AND CORPORATE GOVERNANCE
All the assignments are compulsory

15×4 = 60

সব assignments gিলর উtর বাধয্তামূলক
1. (a) “Vouching is the essence of Auditing.” Comment.

5

‘‘েলনেদেনর সত তা যাচাইকরণ িনরীkার সারবst।’’ মnব কর।
(b) Discuss the duties of an auditor regarding verification of Assets and Liabilities.

10

সmিt ও দােয়র অিst িনrপেণর েkেt িনরীkেকর কতব gেলা আেলাচনা কর।
2.

Discuss the powers and duties of an auditor as provided by the Companies Act,
2013.

15

েকাmািন আইন, ২০১৩ েমাতােবক িনরীkেকর kমতা ও কতব gেলা আেলাচনা কর।
3.

“If management is about running business, governance is about seeing that it is
run properly.” In the light of this statement, discuss the idea of corporate
governance. Do you think corporate governance has become relevant after some
big corporate failure worldwide? Give reasons.

5+10

‘‘যিদ ব বsাপনা হয় ব বসা চালনা করা, িনয়ntণ হেলা ব বসা িঠকমেতা চালনা হেc িকনা তা েদখা।’’
এই িববরণীর আেলােক ব বসািয়ক িনয়ntেণর ধারণািট আেলাচনা কর। tিম কী মেন কর পৃিথবীেজাড়া
িকছু বড় ব বসায়ী pিত ান ব থ হওয়ার পর ব বসািয়ক িনয়ntণ pাসি ক হেয় উেঠেছ ? কারণgেলা
বল।
4. (a) Discuss the guidelines relating to Corporate Social Responsibility (CSR)
enumerated by the Companies Act, 2013.

7

েকাmািন আইন, ২০১৩ েমাতােবক ব বসার সামািজক দািয়t সmেn েয িনেদিশকাgেলা েদওয়া আেছ
তা আেলাচনা কর।
(b) Elaborate the CSR programme of any two MNCs that are actively delivering
CSR.

েয-েকান dিট বhজািতক েকাmািন যারা সিkয়ভােব ব বসার সামািজক দািয়t পালন কের আসেছ তা
িবশেদ বণনা কর।
——×——

6167/6168

2

8

