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

Subject: Economics 

Paper: SEC-4  

(Indian Stock Market Trading) 

Time: 2 hours         Full Marks-40 

The figures in the right hand margin indicate full marks. Candidates are requested to give 
their answer in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক।                                                                

পরীিার্েীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

   Answer any eight                          8× 𝟓=40 

   যে য োন আটটট প্রশ্নের উত্তর দোও  

 

1. Distinguish between primary and secondary market.  

            প্রোথটি  ও িোধ্যটি  বোজোশ্নরর িশ্নধ্য পোথথ য টিখ। 

 

2. Write about some of the key indicators of stock market. 

স্ট  িোশ্ন থট-এর  শ্নে টট গুরুত্বপূর্থ সূচশ্ন র টববরর্ দোও। 

 

3. Write a short note on SENSEX. 

SENSEX-এর সম্বশ্নে সংশ্নেশ্নপ টিখ। 

 

4. Write about the different types of participants in a stock market. 

স্ট  িোশ্ন থট-এর টবটিন্ন অংশগ্রহর্ োরী সম্বশ্নে টিখ। 

 

5. Explain the trading procedure on a stock exchange. 

স্ট  এক্সশ্নচঞ্জ-এ ট িোশ্নব যেট ং পদ্ধটি সংগটিি হে, বযোখযো  র। 
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6. Describe the dealing and settlement procedure in the Indian Stock Market.  

িোরিীে স্ট  িোশ্ন থট-এ যিনশ্নদন ও টনস্পটত্ত রর্ বযবস্থো সম্বশ্নে টিখ। 

 

7. What is NIFTY? How is it calculated? 

NIFTY ট ? ইহো ট িোশ্নব পটরিোপ  রো হে? 

 

8. Explain briefly about the stages in the stock market cycle. 

স্ট  িোশ্ন থট চক্র-এর টবটিন্ন অংশ সম্বশ্নে সংশ্নেশ্নপ টিখ। 

 

9. Describe briefly about trading account and demat account.  

যেট ং অযো োউন্ট ও ট িোট অযো োউন্ট সম্বশ্নে টিখ। 

 

10. Distinguish between technical analysis and fundamental analysis. 

যট টন োি টবশ্নেষর্ ও িূিগি টবশ্নেষশ্নর্র িশ্নধ্য পোথথ য যদখোও। 

 

Paper: SEC-4  

OR 

(Business Project Proposal) 

 

    Answer any eight questions:                                                  8×5=40 
    যে য োশ্ননো আটটট প্রশ্নের উত্তর দোও। 
 

1. What is Project? Discuss the methods of project identification. 
প্র ল্প  োশ্ন  বশ্নি? প্র ল্প শনোক্ত রশ্নর্র পদ্ধটিগুশ্নিো আশ্নিোচনো  র। 
 

2. Give an idea of a good business opportunity. What is business opportunity? 
এ টট িোশ্নিো বযবসোর সুশ্নেোশ্নগর  ধ্োরর্ো দোও। বযবসোেী  সুশ্নেোগ ট ? 
 

3. Differentiate the marketing plan and financial plan. 
বোজোর পটর ল্পনো ও আটথথ  পটর ল্পনো পোথথ য  র। 
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4. What is project financing? Mention the different sources of project financing. 
 প্র ল্প অথথোেন  োশ্ন  বশ্নি? প্র ল্প অথথোেশ্ননর টবটিন্ন উৎস আশ্নিোচনো  র। 
 

5. Explain the significance of a project report. 
 প্র ল্প প্রটিশ্নবদশ্ননর িোৎপেথ বযোখযো  র। 
 

6. What is the purpose of a business project? Discuss the contents of it. 
এ টট বযবসোটে   প্র শ্নল্পর উশ্নদযশয ট ? ইহোর উপোদোনগুশ্নিো আশ্নিোচনো  র। 
 

7. What do you mean by equity financing and angel financing? 
ই ুযইটট টিনোনটসং ও অযোনশ্নজি টিনোনটসং বিশ্নি ট  যবোঝোে? 
 

8. Define the project report. Mention the different steps for preparing a project 
report. 
প্র ল্প প্রটিশ্নবদন টনর্থে  র। এ টট প্র ল্প প্রটিশ্নবদন রচনোর জনয টবটিন্ন পদ্ধটি উশ্নেখ  র। 
 

9. Discuss in detail the RAMP model. 
RAMP িশ্ন িটট টবশশ্নদ আশ্নিোচনো  র। 
 

10. What is Net present value (NPV), Internal rate of return (IRR), Benefit- cost ratio 
(B-C). 
 নীট বিিথোন িূিয, আিযন্তরীর্ প্রটিদোশ্ননর হোর ও িোি-বযে অনুপোি  ট ? 


