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

 

1. Answer any five of the following questions:                                                      5×2=10 

 k L¡e 5 ¢V fËnÀl Ešl c¡Jz 

a) What is Business Economics? 

ব্যব্সায় অর্ থনীতি কাকক ব্কে? 

b) What is an expansion path? 

সম্প্রসারণ পর্ কাকক ব্কে? 

c) Mention two limitations of profit maximization hypothesis. 

মুনাফাসব্ থাতিকরন িকের দুটি সীমাব্দ্ধিা উকেখ কর। 

d) What is demand forecasting? 

চাতিদাপূব্ থানুমান কাকক ব্কে? 

e) Mention two methods of risk measurement. 

ঝুুঁ তক পতরমাকপর দুটি পদ্ধতি উকেখ কর। 

f) Write down two uses of linear programming problem. 

সরেররতখক প্রাগ্রাতমিংএর দুটি ব্যব্িার উকেখ কর। 

g) Mention two methods of estimating cost functions. 

ব্যয় অকপক্ষক তনণ থয় করার দুটি পদ্ধতি উকেখ কর। 

h) What is two-person zero sum game? 

দুইব্যক্তির শনূযসমটি ক্রীড়া কাকক ব্কে? 

2.  Answer any  four of the following questions:                                                      5×4=20 

k L¡e 4 ¢V fËnÀl Ešl c¡Jz 

a) Discuss the properties of a Cobb-Douglas production function. 



কব্-ডগোস উৎপাদন অকপক্ষক কাকক ব্কে? 

b) How the business economics is related with other subjects? 

ব্যব্সায় অর্ থনীতির সাকর্ অনযানয তব্ষয়গুতে তকরূকপ সম্পতকথি? 

c) What is sales maximization hypothesis? 

তব্ক্রয় সব্ থাতিকরন িে কাকক ব্কে? 

d) Explain the maxi-min mini-max principle with a suitable example. 

উদািরণসি সব্ থাতিক- সব্ থতনম্ন ও সব্ থতনম্ন-সব্ থাতিক নীতিটি ব্যাখযা কর। 

e) Explain the relationship between a primal and dual in L.P.P. 

সরেররতখক প্রাগ্রাতমিং  এ রাইমাে ও ডুয়াে এর মকিয সম্পকথ ব্যাখা কর। 

f) Sales of a product given below: 

Year   1992  1993  1994  1995 

Product sales(Rs.) 1,00,000 1,50,000 1,25,000 1,75,000 

Fit a linear trend and forecast the sales for the year 1996. 

তব্তিন্ন ব্ছকরর তব্ক্তক্রর তিকসব্ তনকচ প্দওয়া িে।একি সরেররতখক গতিিারা আকছ িকর তনকয় 

1996 সাকের সম্ভাব্য তব্ক্তক্রর পতরমান তনণ থয় কর। 

      Sales of a product given below: 

Year   1992  1993  1994  1995 

Product sales(Rs.) 1,00,000 1,50,000 1,25,000 1,75,000 

3.  Answer any one of the following questions:                                                 10×1=10 

k L¡e 1 ¢V fËnÀl Ešl c¡Jz 

a) What do you understand by demand forecasting? Explain the different methods of 

demand forecasting. 

চাতিদার পূব্ থানুমান ব্েকি কী প্ব্াকঝা ? চাতিদার পূব্ থানুমান এর পদ্ধতিগুতে আকোচনা ককরা.   

 

b) One businessman has to decide between two projects. The return from these two projects 

are given below: 

                             Project A Project B                  



Profit Probability Profit Probability 

   100000 .2 40000 .3 

50000 .4 10000 .4 

0 .3 -10000 .2 

-30000 .1 -5000 .1 

 

Which project should the businessman choose if he wants to maximize his profit? 

একজন ব্যব্সাদারকক দুটি কাকজর মকিয প্কানটি গ্রিণ করকব্ন িা তির করকি িকব্। দুটি 

কাকজ োি িব্ার সম্ভাব্না তনম্নরূপ : 

                              A কাজ  B কাজ 

োি সম্ভাব্না োি সম্ভাব্না 

   100000 .2 40000 .3 

50000 .4 10000 .4 

0 .3 -10000 .2 

-30000 .1 -5000 .1 

    

মুনাফা সব্ থাতিক করকি চাইকে প্কান কাজটি িার গ্রিণ করা উতচি? 
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