
B.A./B.Sc./Part-II/Hons./ECOA-III/2019 

2045 1  Turn Over 

 
WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

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

ECONOMICS 

PAPER: ECOA-III 

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। 

Use separate Answer Scripts  for each Group and Mention the Group on Answer Book 

pিতিট িবভােগর জন  িভn উtরপt ব বহার কেরা এবং উtরপেtর উপর িবভাগ উেlখ কেরা 

 GROUP-A 

িবভাগ-ক 

1. Answer any three questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ 

4×3 = 12

(a) What is dominant strategy? Why is equilibrium of a market is stable in the 
presence of dominant strategy? 

আিধপত কারী কৗশল বলেত িক বােঝা ? আিধপত কারী কৗশল উপিsত থাকেল বাজােরর ভারসাম  
অবsা িsিতশীল হেব কন ? 

(b) Establish the relation between monopoly power and price elasticity of demand. 

একেচিটয়া kমতা ও চািহদার দামগত িsিতsাপকতার মেধ  সmকিট িনধারণ কেরা। 

(c) Show that the elasticity of supply of an input governs the level of rent. 

দখাও য খাজনার মাtা িনভর কের উৎপাদেনর উপাদানিটর যাগােন িsিতsাপকতার উপর।  

 

(d) Mention the prime characteristics of monopolistic competition. 

একেচিটয়া pিতেযাগীতামূলক বাজােরর pধান বিশ gিল উেlখ কেরা। 

(e) What is meant by externality in consumption? Give an example. 

ভােগর kেt বািহ ক pভাব উদাহরণ সহেযােগ ব াখ া 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) What is Cartel? Use ‘Prisoner’s Dilemma’ to explain instability of Cartel. 

কােটল বলেত িক বােঝা ? ‘Prisoner’s Dilemma’–এর সাহােয  কােটেলর অsািয়t ব াখ া কেরা। 

(b) What is excess capacity of a firm under monopolistic competition? How can 
excess Production Capacity be decomposed into two parts? 

একেচিটয়া pিতেযাগীতামূলক বাজাের ফােমর উdbt kমতা বলেত িক বােঝা ? এই উdbt উৎপাদন 
kমতােক িকভােব dিট ভােগ ভাগ করা যায় ? 

(c) Explain the equilibrium of a monopolist under third degree price discrimination. 

tতীয় মাtার দাম পৃথকীকরেণর kেt একেচিটয়া কারবারীর ভারসাম  িনেদশ কেরা। 

  
3. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 

15×2 = 30

(a) Explain the concepts of monopolistic and monopsonistic exploitation of labour. 
Explain the role of Trade Union in raising both wage rate and employment in 
monopsonistic market. 

একেচিটয়া কারবার ও মেনাপসিনেত িমক শাষেণর ধারণা dিট ব াখ া কেরা। ‘মেনাপসিন’ বাজাের 
মজুরীর হার ও িনেয়াগ উভেয়র বৃিdেত িমক সংগঠেনর িমকা আেলাচনা কেরা। 

7+8

(b) (i) Explain the short-run equilibrium in a monopolistic competitive market. 

 একেচিটয়া pিতেযাগীতামূলক বাজাের ফােমর slকালীন ভারসাম  িনধারণ কেরা। 

(ii) Show with example how a person can reduce risk through diversification. 

 উদাহরণ সহেযােগ ব াখ া কেরা িকভােব একজন ব িk বিচেtর মাধ েম ঁিক hাস করেত পাের। 

8+7

(c) (i) Can you even obtain the market demand for a productive service from the 
simple summation of individual factor demand curve? 

 উেদ াkােদর ব িkগত চািহদা রখার সরল যাগফল থেক িক কখেনা একিট উপকরেণর বাজার 
চািহদা রখা অজন করা যায় ? 

(ii) How elasticity of factor substitution and the change in relative factor supply 
relate to the changes in relative factor share? 

 পিরবততার িsিতsাপকতা, উপাদােনর tলনামূলক যাগান ও উপাদােনর tলনামূলক অংশীদারী 
িকভােব সmকযুk ? 

8+7

(d) (i) In the Stackelberg Model, the firm that sets output first has an advantage. 
Explain why. 

 য উৎপাদন pিত ান তার উৎপাদেনর পিরমান pথেম িsর কের, ‘Stackelberg’-এর মেডেল 
স সুিবধা পেয় থােক। কন ব াখ া কেরা। 

(ii) Discuss the role of conjectural variation in the determination of equilibrium 
under Oligopoly. 

 অিলেগাপিল বাজাের ভারসাম  িনণেয় অনুমানিনভর আচরণগত pেভদ-এর িমকা আেলাচনা 
কেরা। 

8+7
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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) What is meant by Hysteresis? 

িহেsেরিসস বলেত িক বােঝা ? 

(b) What is the ‘Policy-Ineffectiveness Proposition’ of the New Classical School? 

নয়া k ািসক লবােদ ‘নীিতর কাযকািরতাহীনতার psাবনা’িট িক ? 

(c) How an Income Tax on corporate profit affects investment decision? 

বািণিজ ক সংsার মুনাফার উপর লাg আয়কর িকভােব িবিনেয়াগ িসdাnেক pভািবত কের ? 

(d) What is Fisher Effect? — Explain. 

িফশার pভাব িক ? ব াখ া কেরা। 

(e) What are the alternative definitions of money supply? 

অথ যাগােনর িবকl সংjাgিল িক িক ? 

  
5. Answer any one question from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ 

8×1 = 8

(a) Explain how co-ordination failure may lead to recession. 

সমnেয়র ব থতা িকভােব মnা সৃি  করেত পাের ব াখ া কেরা। 

(b) Explain how current price level is influenced by current and future money 
supply. 

বতমান ও ভিবষ ৎ আিথক যাগান িকভােব বতমান মূল sরেক pভািবত কের ব াখ া কেরা। 

(c) Using Fisher’s model, show how changes in income and real interest rate affect 
consumption. 

িফশােরর মেডল ব বহার কের দখান িকভােব আেয়র পিরবতন এবং pkত সুেদর হােরর পিরবতেনর 
জন  ভাগ pভািবত হয়। 

  
6. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 

15×2 = 30

(a) Define Phillips Curve and show that, in the short run Phillips curve is negatively 
sloped while in the long-run, it becomes vertical. Derive the Phillips curve from 
the aggregate supply curve. 

িফিলপ ্ স রখার সংjা দাও এবং দখাও য, slকােল িফিলপ ্ স রখািট ঋণাtক ঢালসmn হেলও 
দীঘকােল তা উলm আkিত ধারণ কের। সামিgক যাগান রখা থেক িফিলপ ্ স রখািট িনrপণ কেরা। 

(2+5)+8
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(b) Explain how the Life Cycle Hypothesis attempts to explain the short run 
variability and long run constancy of Average Propensity to Consume (APC). 
What are the limitations of the theory? 

গড় ভাগpবণতার slকালীন পিরবতনশীলতা ও দীঘকালীন িsরতােক জীবনচk pিতকেlর সাহােয  
ব াখ া কেরা। এই pিতকেlর সীমাবdতাgিল িক িক ? 

12+3

(c) How do the Real Business Cycle theorists explain short run economic 
fluctuation in output and employment with the help of change in fiscal policy 
and shocks to technology? 

pkত বািণজ চk তেttর pবkাগণ িকভােব িফসক াল অিভঘাত ও pাযুিkক অিভঘােতর সাহােয  
slকােল উৎপাদন ও িনেয়ােগর অিsরতা ব াখ া কেরন ? 

15

(d) What is meant by regressive expectation? Why the individual speculative 
demand for money curve is a step function while the aggregate demand for 
money function is downward sloping? 

অেধাগিতশীল pত াশা বলেত িক বাঝােনা হয় ? কন অেথর ব িkগত ফাটকাজিনত চািহদা রখািট 
ধাপযুk হয় যখন সামিgক রখািট ঋণাtক ঢালসmn হেয় থােক ? 

3+12

 
——×—— 

 

 


