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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A./B.Sc. Honours Part-I Examination, 2019  

ECONOMICS 

PAPER-ECOA-I 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

All symbols are of usual significance. 

Use separate answer books for each Group. 
pিতিট িবভােগর জন  পৃথক উtরপt ব বহার কেরা। 

 GROUP-A 

িবভাগ-ক 

1. Answer any three questions from the following: 
িনmিলিখত য- কান িতনিট  pে র উtর দাওঃ 

4×3 = 12

(a) Explain why, in the short run, a competitive firm may continue to produce even if 
it incurs loss. 

slকালীন সমেয়, একিট pিতেযাগীতামূলক ফামর্ উৎপাদন করেত থােক যিদও সিট আিথর্ক kিতর 
সm ুখীন হেc —  কারণ বয্খয্া কেরা। 

(b)  Explain why two indifference curve cannot intersect each other. 

য- কােনা dিট িনরেপk রখা পরsরেক ছদ করেত পাের না কন —  বয্াখয্া কেরা। 
 

(c) A competitive firm produces a commodity, where the total cost of production is 
given by 25310 QQC ++= . If the market price of the commodity is Rs. 28, what 
would be the level of production and level of profit of the firm? 

একিট pিতেযাগীতামূলক ফােমর্র এক dেবয্র মাট উৎপাদন বয্য় 25310 QQC ++= । যিদ dবয্িটর 
বাজার মূলয্ Rs. 28 pিত একক হয় তেব ফামর্িটর মাট উৎপাদন ও মাট মুনাফা িনণর্য় কেরা। 

(d)  Define ‘Consumers Surplus’ and show it graphically. 

‘ ভাkার উdbt’-এর সংjা দাও এবং ছিব এঁেক দখাও। 
(e)  Construct and explain the shape of a set of indifference curve with automobile 

rides and air pollution as two commodities for a society that likes automobile 
rides but dislike air pollution. 

য সমােজ মাটরগািড় চড়া অিভেpত িকnt বায়ু দূষণ অনিভেpত, সখােন এই dেয়র মেধয্ 
িনরেপkেরখা অ ন কেরা। 
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2. Answer any one question from the following:  

িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ 
8×1 = 8

(a)  Derive the short run supply curve of a perfectly competitive firm. 

কােনা pিতেযাগীতামূলক ফােমর্র slকালীন যাগান রখা িনণর্য় কেরা। 
(b)  State and explain the characteristics of the Cobb-Douglas production function. 

একিট কব-ডগলাস উৎপাদন অেপkেকর বিশ য্gিল আেলাচনা কেরা। 
  

3. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 
15×2 = 30

(a)  (i) With one variable factor of production identify the three stages of 
production in the short run, and hence explain why efficient production 
takes place at the second stage. 

(ii) Why do isoquant have positively sloped regions while indifference curves 
do not? Explain the role played by ‘ridge lines’ in eliminating this positively 
sloped regions. 

(i) একিট পিরবতর্নশীল উপাদােনর সােপেk slকােল উৎপাদেনর িতনিট পযর্ায় িনধর্ারণ কেরা, এই 
pসে  বয্াখয্া কেরা কন দk উৎপাদন িdতীয় পযর্ােয় হেব। 

(ii) িনরেপk রখার kেt সmব না হেলও সেমাৎপাদন রখার kেt কন ধনাtক ঢাল সmব ? এই 
ধনাtক ঢালিবিশ  অংশ বািতল করার kেt ‘িরজ রখার’ িমকা আেলাচনা কেরা। 

8+4+3

(b)  Define constant cost industry. Derive the long-run supply curve of a constant 
cost industry. 

িsর বয্য়যুk িশl বলেত িক বােঝা ? এrপ িশেlর দীঘর্কালীন যাগান রখা িনণর্য় কেরা। 

4+11

(c)  Let the utility function and the budget constraint of a consumer is given as 
xyU =  and 0..100 =+− yPxP yx  respectively. 

(i) Find the demand function for x and y 

(ii) Show that the price elasticity of demand for x as well as of y is unity. 

মেন কেরা ভাkার উপেযািগতা অেপkক এবং বােজট রখা যথাkেম xyU =  এবং 
0..100 =+− yPxP yx । 

(i) x এবং y-এর চািহদা অেপkক িনণর্য় কেরা। 
(ii) দখাও য x এবং y-এর চািহদার দামগত িsিতsাপকতা ভারসাময্ অবsায় একক হেব। 

9+6

(d)  Write short notes on: 

(i) CES Production function 

(ii) Walrasian condition for stability of market equilibrium. 

টীকা লেখাঃ 
(i) CES উৎপাদন অেপkক। 
(ii) বাজােরর ভারসােময্র kেt ওয়ালরাস pদt িsিতশীলতার শতর্। 

1527 2
1 =×
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 GROUP-B 

িবভাগ-খ 

4. Answer any three questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ 

4×3 = 12

(a) How are inventories treated in National Income accounting? 
জাতীয় আেয়র মান িনণর্েয় মজুত পণয্েক িকভােব িবেবচনা করা হয় ? 

(b) What is paradox of thrift? 
িমতবয্িয়তার আপাত িবেরাধীতা কােক বেল ? 

(c) What is meant by ‘inflationary gap’ in Simple Keynesian model? 
সরল কইনসীয় মেডেল মুdাsীিতর ফাঁক বলেত িক বােঝা ? 

(d) What is Okun’s Law? 
ওkেনর সূt বলেত িক বােঝা ? 

(e) What are the factors that determine slope of IS curve? 
IS রখার ঢাল িনধর্ারেণর উপাদানgিল িক ? 

(f) How joblessness is measured? 
কমর্হীনতা িকভােব পিরমাপ করা হয় ? 

  

5. Answer any one question from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ 

8×1 = 8

(a) Discuss ‘Crowding out phenomenon on Fiscal Expansion’. 
‘িফস ্ কয্াল সmpসারেণর উপর kাউিডং আউট pভাবজিনত পিরিsিত’ আেলাচনা কেরা। 

(b) Derive aggregate demand curve from IS-LM model. 
IS-LM মেডেলর সাহােযয্ সামিgক চািহদা রখা অ ন কেরা। 

  

6. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 

15×2 = 30

(a) Discuss the Say’s law “Supply creates its own demand”. Explain the concept of 
Classical Dichotomy. 
‘ যাগান তার চািহদা সৃি  কের’ —  এই Say-এর সূtিট আেলাচনা কেরা। kািসকয্াল িdিবভাজন তttিট 
বয্াখয্া কেরা। 

8+7

(b) (i) How a positively sloped LM curve can be obtained from Classical Quantity 
Theory of Money? 

(ii) In IS-LM Model what happens to equilibrium rate of interest and real 
income in case of withdrawal of subsidy by the government — Discuss. 

(i) kািসকয্াল অেথর্র পিরমাণ তেttর সাহােযয্ িকভােব একিট ধনাtক নিতযুk LM রখা িনধর্ারণ 
করা সmব ? 

(ii) IS-LM মেডেল সুেদর হার ও pkত আেয়র উপর সরকার কtর্ক িবিনেয়াগ ভtর্িক pতয্াহােরর 
pভাব আেলাচনা কেরা। 

7+8
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(c) Write a note on relative effectiveness of fiscal and monetary policies in different 
economic situations. 

িভn িভn আিথর্ক পিরিsিতেত িফস ্ কয্াল নীিত ও আিথর্ক নীিতর tলনামূলক কাযর্কািরতা িনেয় টীকা 
লেখা। 

15

(d) Write short notes on any two of the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  িবষেয় টীকা লেখাঃ 

(i) Neutrality of money 

 মুdার pভাব শূনয্তা 
(ii) Balanced Budget Multiplier 

 বয্ালাnড বােজট gণক 

(iii) Liquidity trap. 

 তারেলয্র ফাঁদ। 

7 2
1 ×2=15
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