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Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable 

1.  Answer any five of the following questions:                                                 (2x5=10) 

  k L¡e fy¡Q¢V fËnÀl Ešl c¡J :- 

a) What is Agreement? 

অঙ্গীকার কাকক বকে ? 

b) What is Coercion? 

বেপ্রক াগ কাকক বকে ? 

c) What is offer? 

প্রস্তাব কাকক বকে ? 

d) What is void contract? 

বাতিে চুক্তি কাকক বকে ? 

e) What is Bill of Exchange? 

বাতিক্তযিকহুক্তি কাকক বকে ? 

f) What is Sale? 

তবক্র  কাকক বকে ? 

g) What is Condition? 

কক্তিশন কাকক বকে ? 

h) What is Consumer? 

ক্রক্রিা কাকক বকে ? 

2. Answer any four of the following questions:                                     (5x4=20) 

       k L¡e Q¡l¢V fËnÀl Ešl c¡J :-  

a)What are the essential elements of a Valid Contract?  

ববধ চুক্তির প্রক াযনী   উপাদানগুতে তক তকি্  ? 



b)State the distinguish between Fraud and Misrepresentation.  

প্রিারিা ও তিথ্িাবন নকনর পাথ্ নকি ক্রেখ। 

c) Define the rights of the Buyer.  

ক্রক্রিার অতধকাকরর সংজ্ঞা দাও। 

d) What are the different methods of crossing a Cheque? 

 ক্রচক ক্ররখাক্তিির তবতিন্ন পদ্ধতিগুতে তক তক ? 

e) What are Noting and Protest?  

প্রিিাখিাি সম্প্রকদ পকের ক্রেখন ও প্রিাি কাকক বকে ? 

f) State the composition of District Forum.  

ক্রযো িযতেকশর গঠন উকেখ কর। 

3. Answer any one of the following questions:                           (10x1=10) 

        k L¡e HL¢V fËnÀl Ešl c¡J :- 

a) Define Consideration. What are the essential elements of Consideration?  2+8 

 প্রতিদাকনর সংজ্ঞা দাও। প্রতিদাকনর প্রক াযনী  উপাদানগুতে তক তকি্  

b) What are the modes of contract of sale and the essential elements of sale?  

পিি তবক্র চুক্তির অপতরহার্ ন উপা গুকো ও উপাদানগুকো তক তক 
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