B.Com. Semester IV (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Entrepreneurship
Paper: SEC-2 (4.4 CH)
( Syllabus: 2017-18)
Time- 2 Hours
Full Marks: 40
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.

ডানদিকে নম্বর গুলি পূর্ণ মান নির্দে শ করে।
পরীক্ষার্থীদের উত্তর গুলি যথাসম্ভব নিজস্ব কথায় দিতে হবে।

1. Answer any five questions:
যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

2 x 5= 10

a) What do you mean by an entrepreneur?
Entrepreneur বলতে কী বোঝো?
b) What is a business plan?
Business plan কী?
c) What is a project report?
Project report কী?
d) What is international interpreneurship?
International interpreneurship কাকে বলে?
e) Who are women entrepreneurs?
মহিলা উদ্যোক্তা কারা?
f) Mention any two importance of SHGs.
SHGs এর যে কোনো দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করো।
g) Write the full form of NEDB and DIC.
NEDB এবং DIC এর পুরো নাম লেখো?
h) The entrepreneur must have the ability to undertake. What does the entrepreneur undertake?
উদ্যোক্তার অবশ্যই গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকে। উদ্যোক্তা কী গ্রহণ করে?

2. Answer any two questions:
যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

5 x 2= 10

a) Write a short note on self-help groups.
স্বনির্ভ র গোষ্ঠী উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।
b) Briefly state the objectives of NIESBUD.
NIESBUD এর উদ্দেশ্যগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করো ।
c) State the role of an entrepreneur in the economic growth of a country.
একটি দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে একজন উদ্যোক্তার ভূ মিকা বিবৃত করো।
d) Explain briefly the concept of MSME in India
ভারতবর্ষে MSME এর ধারণাটি সংক্ষেপে ব্যখ্যা করো।
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3. Answer any two questions:
যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

10 x 2= 20

a) Explain the contents of a business plan.
একটি business plan এর বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো।
b) Explain the contents of an effective project report.
একটি কার্যকরী project report এর বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো।
c)

Explain the problems and prospects of women entrepreneurs in India.
ভারতবর্ষে মহিলা উদ্যোক্তাদের সমস্যা ও সম্ভাব্না গুলি ব্যাখ্যা করো।

d) Explain the basic start-up problems faced by entrepreneurs in India.
ভারতবর্ষে উদ্যোক্তারা যে সমস্ত প্রারম্ভীক মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলি ব্যাখ্যা করো।
--------------
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B.Com. 4th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Entrepreneurship
Paper: SEC-2 (4.4 CH)
( Syllabus : 2020-21)
Time- 2 Hours
Full Marks: 40
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.

ডানদিকে নম্বর গুলি পূর্ণ মান নির্দে শ করে।
পরীক্ষার্থীদের উত্তর গুলি যথাসম্ভব নিজস্ব কথায় দিতে হবে।

1. Answer any five questions:
যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

2 x 5= 10

a) What do you mean by social entrepreneurship ?
Social entrepreneurship বলতে কী বোঝো?
b) What are the full forms of SFC and DIC?
SFC এবং DIC এর পুরো নাম কী?
c) How would you define a project plan?
একটি project plan কে তু মি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবে?
d) What do you mean by technopreneurship?
Technopreneurship বলতে কী বোঝো?
e) What is a project report?
Project report কী?
f) What is meant by feasibility study report?
সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন বলতে কী বোঝো?
g) What do you mean by self-help groups?
স্বনির্ভ র গোষ্ঠী বলতে তু মি কী বোঝো?
h) Mention any two features of a family venture.
Family venture এর যে কোনো দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

2. Answer any two questions:
যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

5 x 2= 10

a) Distinguish between entrepreneur and intrapreneur.
Entrepreneur ও Intrapreneur মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।
b) Discuss briefly the role of NEDB in promoting entrepreneurship in India.
ভারতবর্ষে শিল্পোদ্যোগে উৎসাহদানের জন্য NEDB এর ভূ মিকা সংক্ষেপে আলোচনা করো ।
c) State the importance of project planning in entrepreneurship.
উদ্যোগের প্রকল্প পরিকল্পনার গুরুত্ব বিবৃত করো।
d) What is EDII? What are its objectives?
EDII কী? ইহার উদ্দেশ্যগুলি কী?
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3. Answer any two questions:
যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

10 x 2= 20

a) Explain the contents of a project report.
একটি প্রকল্প রিপোর্টে র বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো।
b) Explain in brief the different stages for conducting feasibility study of a project.
একটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পর্যায় গুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
c)

Describe the different methods of financing of a new venture.
একটি নতু ন উদ্যোগের অর্থায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি গুলি বর্ণনা করো।

d) What is women entrepreneurship? Describe the problems faced by women entrepreneurs in India.
ভারতবর্ষে মহিলা উদ্যোক্তারা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় সেই গুলি বর্ণনা করো।

--------------
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