SUNDARBAN MAHAVIDYALAYA
INTERNAL EXAMINATION 2020
SEMESTER – IV
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT & BUSINESS ETHICS (CC 4.1 Chg)
Full Marks: 50
Group – A
(যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও)
(৫ x ৫= ২৫)
১) উশ্নদযোশ্নের (entrepreneurship) যে য োন তিনটি উপোদোন (elements) উশ্নেখ র এবং এর মশ্নযয যেশ্ন যে য োন এ টিশ্ন তনশ্নের ভোষোয়
সংশ্নেশ্নপ বযোখযো র। (৩+২)
২) MSME র পুশ্নরো েোটো ত ? MSMED Act অনুসোশ্নর ১লো েু লোই ২০২০ যেশ্ন যমোট তবক্রশ্নয়র (turnover) তভতত্তশ্নি MSME র সঙ্ঘো
(definition) যলখ। (২+৩)
৩) ভোরশ্নি পোতরবোতর বযোবসোর (family business) ভূতম ো (role) সংশ্নেশ্নপ আশ্নলোচনো র।
৪) োরবোতর ইনক্যযশ্নবটর (business incubator) সম্পশ্ন ে এ টি সংতেপ্ত যোরণো দোও।
৫) দেবেূত লগ্নিকারী (angel investor) সম্পর্কে একটি সংগ্নিপ্ত ধারণা োও।
৬) উশ্নদযোে মূলযন (venture capital) বলশ্নি ত যবোঝ? উশ্নদযোে মূলযশ্ননর দুটি ববতিষ্ট্য উশ্নেখ র। ভোরশ্নির দুটি উশ্নদযোে মূলযন সরবরোহ োরী প্রতিষ্ঠোশ্ননর
নোম যলখ। (১+২+২)
৭) বোেোর সম্ভোবযিো পরীেো (market feasibility test) সম্পশ্ন ে এ টি সংতেপ্ত টী ো যলখ।
৮) নতু ন উর্েযার্ের (start-ups) পাাঁচটি দ ৌগ্নলক স সযা (basic problems) উর্েখ কর।
Group - B
(যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও)
(৫ x ৫ = ২৫)
৯) বণেনোমূল বনতি িো (descriptive ethics) এবং আদিেেি বনতি িোর (normative ethics) মশ্নযয পোেে য যলখ।
১০) োরবোতর বনতি িোর (business ethics) পশ্নে তিনটি এবং তবপশ্নে দুটি েুতি দোও। (৩+২)
১১) য োম্পোতনর সোমোতে দোতয়ত্ব (corporate social responsibility) সম্পশ্ন ে এ টি সু স্পষ্ট্ যোরণো দোও।
১২) নুযনিম তিনটি উদোহরণসহ বনতি যদোলোচল (ethical dilemma) সম্পশ্ন ে যলখ। (৩+২)
১৩) পশ্নণযর ন িো ও উন্নয়ন, মূলয তনযেোরণ য ৌিল, তবক্রয় প্রসোর য ৌিল, বন্টন য ৌিল এবং বোেোর েশ্নবষণো – তবপণশ্ননর (marketing) এই পোাঁচটি যেশ্নেই তবতভন্ন
তবষশ্নয় প্রোয়িই ত ছু বনতি িোর প্রে ওশ্নে। প্রশ্নিয টো যেশ্ন যসর মই এ টি শ্নর তবষয় উশ্নেখ র।
১৪) তহসোবতন োি রণ (accounting) সংক্রোন্ত তবষশ্নয় তিনটি এবং অেে (finance) সম্পত ে ি তবষশ্নয় দুটি বনতি তবষয় উশ্নেখ র। (৩+২)
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১৫) তবশ্বোয়শ্ননর (globalization) ফশ্নল োরবোতর বনতি িোয় (business ethics) তমশ্র সংস্কৃতির (cross culture) তবষশ্নয় এ টি সংতেপ্ত টী ো যলখ।
১৬) ভোরিবশ্নষে য োম্পোতন িোসন-প্রতক্রয়োয় (corporate governance) দুনীতি যমো োতবলোর েনয তবতভন্ন সমশ্নয় তবতভন্ন তমটি িোশ্নদর সু পোতরিসহ তরশ্নপোটে যপি
শ্নরশ্নছ। এর মই পোাঁচটি তমটি তরশ্নপোশ্নটের নোম উশ্নেখ র।
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