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 B.A/ B.Sc 6th Semester (Honours) Examination, 2021(CBCS) 

Subject: Economics 

Paper: DSE 4 

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 

      Time: 3 Hours         Full Mark: 60 

The figure in the margin indicates full marks. Candidates are required to give their 
answer in their own words as far as practicable 

দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূর্ণমান ক্ষনর্দণশক। পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব ৷ 
 
1. Answer any six questions:             5x6=30                   
   
  যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর দোও: 
 

a ) Briefly discuss the role of entrepreneurship in economic development. 

    অর্থন টি  উন্নয়ন  বোটিটযি  উনদিোনের ভূটি ো সম্পন থ সংনেনে আন োচ ো  র।   

 

b) Discuss the problems of rural entrepreneurship in India. 

    ভোরনির গ্রোিীি বোটিটযি   উনদিোনের সিসিো ট নয় আন োচ ো  র।   

c) Discuss the Maslow’s Need Hierarchy Theory of motivation. 

    Maslow’s Need Hierarchy Theory of motivation-টি আন োচ ো  র।   

 

d) Write a short note on Capital Structure and Term Loans. 

   Capital Structure ও Term Loans এর উের সংটেপ্ত রচ ো ট খ। 

e) Discuss the role of District Industrial Center with respect to entrepreneurship 

development. 

  বোটিটযি  উনদিোনের উন্নয়ন র সোনেনে  District Industrial Center-এর, ভূটি ো আন োচ ো  র।  
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f) Write the full form of NSIC, SIDO, SSIB, SSICS and TCOs. 

  NSIC, SIDO, SSIB, SSICS ও TCOs- এনদর েূিথ রূে য খ। 

g) Write a short note on Industrial Estates. 

   Industrial Estates –এর উের সংটেপ্ত টি ো ট খ। 

 

h) Briefly discuss the stages of growth of small enterprises. 

    যছোি উনদিোনের উন্নয়ন র ধোেগুট  সম্পন থ সংনেনে আন োচ ো  র।   

2. Answer any three questions:        3X10=30 

যে য োো্  টি টি প্রনের উত্তর য খ। 

 

a) Discuss the growth of entrepreneurship during post- independence in India. 

   স্বোধী িোর ের ভোরনির বোটিটযি  উনদিোনের উন্নয়  সম্পন থ আন োচ ো  র।   

b) Write a note on ‘Kakinada Experiment’ regarding achievement motivation. 

   Kakinada Experiment’-এর যপ্রর ো  ৃটিত্ব টবষনয় সংটেপ্ত টি ো ট খ। 

  

c) Discuss the various sources of finance for project in India. 

   ভোরনির টবটভন্ন প্র নের আটর্থ  সংস্থোন র উৎস ট নয় আন োচ ো  র।   

d) Discuss the various types of growth strategies for a small business. 

    যছোি উনদিোনের উন্নয়ন র টবটভন্ন েন্থোগুট  য খ।  

 

e) What are the causes of Industrial Sicknessin India?  

    ভোরনির টিে রুগ্নিোর  োর গুট  ট  ট ? 
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Paper: DSE 4 

OR 

FINANCIAL ECONOMICS 

 

  1. Answer any six questions:             5x6=30                   
   
  যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর দোও: 
 
a) Briefly outline the evolutions of limited companies. 

   সংটেপ্তো োনর সীটিি দোয়ভোরেস স্থ য োম্প ীর উদ্ভব টববৃি  নরো। 
 
b) Underline the differences between Money and Capital markets 
    অনর্থর বাোর ও মূলধর্নর বাোর্রর মর্ধযপা পার্ণকযগুক্ষল ক্ষববৃে কর্রা। 
 
c) Briefly explain the concept of optimal capital structure? 
    োিি িূ ধন র েঠ  সম্পন থ সংনেনে আন োচ ো  র। । 

d) How is Present Value of capital calculated through the discounting mechanism?    

    Explain. 

    বাট্টাপ্রক্ষিয়ায়   ীভোনব িূ ধন র বত্তথিো  িূ ি ট ধথোটরি হয় বিোখিো  নরো। 

 

e) What are the different portfolios of assets? What is the method of calculating portfolio 
mean and variance?   
  সম্পদ ট  ট  ধরনির হনয় র্ার্ক? সম্পনদর েড় ও ববষিিিো  ী ভোনব েটরিোে  রো হনয় র্ার্ক? 
 
f) What is security market line? Distinguish between Beta of an asset and of a portfolio.                
   টসট উটরটি িোন থি  োই  ব নি ট  যবোঝ? সম্পদ ওঅঙ্গী োর েনের টবিোর িনধি েোর্থ ি ট নদথি  নরো। 
 
g) What do you mean by derivatives? What are forward and future contracts of 
derivatives? 
    যেটরনভটিব এর অর্থ  ী? যেটরনভটিব এর সমু্মখ ও ভটবষিৎ চুটি ব নি ট  যবোঝ? 
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h) Define any two of the following terminology: - 
 i) Option pay off 
 ii) Option Market Players 
 iii) Option trading 
    ট ম্নট টখি দুটি েটরভোষোর সংজ্ঞো দাও: 

i) টব নের প্রটিদো  
ii) টব ে বোযোনরর যখন োয়োর 
iii) টব নের বিবসো 

 

2. Answer any three questions:        3X10=30 

যে য োো্  টি টি প্রনের উত্তর য খ। 

 

a) Explain the NOI approach to the theory of capital structure.     
   িূ ধ  েঠন র িনের NOI েদ্ধটি বিোখিো  নরো? 

b) Determine the relation between bond prices and yields. Explain the concept of yield 
curves, spot rates and forward rates. 
  বনের দোি ও ইনের মর্ধয সম্পকণ ট ধথোরি  নরো। ইে যরখো, স্পি  হোর  ও সমু্মখী  হোর গুট র ধোর ো বিোখিো 
 নরো। 
 
c) Critically analyse the Markowitz model and the Two Fund theorem regarding mean 
variance of portfolio.  
  যেোিথন োট ওর েড় ববষিিিো সংিান্ত মার্কণাক্ষয়ে িনে  ও দুই িহটবন র উেেোদিটি সিোন োচ ো িূ   টবনেষ  
 নরো। 
 
d) Describe the Capital Asset Pricing Model. Analyse its uses in investment analysis and as 
a pricing formula.             
  িূ ধ  সম্পনদর দোি ট ধথোরনির িনে টি বিথ ো  নরো। টবট নয়োে িনে এর বিবহোর ও দোি ট ধথোরনির সূে 
টহসোনব এর বিবহোর টবনেষি  নরো। 
 
e) What is meant by Time Value of money? Discuss the basic concepts of financial 
decision areas. 
  অনর্থর সিয় িূ ি ব নি ট  যবোঝ? আটর্থ  টসদ্ধোন্ত সৎক্রোন্ত যিৌট   ধোরিোগুট  আন োচ ো  নরো। 


