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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

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

ECONOMICS 
PAPER-ECOG-I 

Time Allotted: 3 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। 

1. Answer any ten questions from the following:  
িনmিলিখত য- কােনা দশিট  pে র উtর দাওঃ 

2×10 = 20

(a) What is indifference map? 
িনরেপk মানিচt বলেত িক বােঝা ? 

(b) Define Giffen Good. 
িগেফন dেব র সংjা দাও। 

 

(c) What is the slope of the demand curve for normal Good? 
সাধারণ dেব র kেt চািহদা রখার ঢাল কমন হেব ? 

(d) What is substitution effect? 
পিরবত pভাব কােক বেল ? 

(e) Define Marginal Product. 
pািnক উৎপাদেনর সংjা দাও। 

(f) What do you mean by long run in production theory? 
উৎপাদন তেtt দীঘকাল বলেত িক বােঝা ? 

(g) State the relation between Average Cost (AC) and Marginal Cost (MC).  
গড় ব য় ও pািnক ব েয়র মেধ  সmকিট ব k কেরা। 

(h) Explain the concept of elasticity of supply. 
যাগােনর িsিতsাপকতার ধারণািট ব াখ া কেরা। 

(i) Define Opportunity Cost. 
সুেযাগ ব েয়র সংjা দাও। 

(j) State any two characteristics of a monopoly market. 
একেচিটয়া বাজােরর য- কােনা dিট বিশ  লেখা।  

(k) Distinguish between Real Wage and Money Wage. 
আিথক মজুরী ও pkত মজুরীর মেধ  পাথক  কেরা। 

(l) What is derived demand? 
উdত চািহদা কােক বেল ? 

(m) What is quasi-rent? 
pায় খাজনা িক ? 
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2. Answer any five questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 
16×5 = 80

(a) State the assumptions behind the Law of Diminishing Marginal Utility. Establish 
the consumer’s equilibrium based on this theory. From the consumer’s 
equilibrium derive the consumer’s demand curve. 
kমhাসমান pািnক উপেযািগতার িনয়েমর অনুধারণাgিল বেলা। ভাkার ভারসাম  ও সই ভারসাম  
থেক ভাkার চািহদা রখা িনধারণ কেরা। 

4+6+6

(b) How do you derive an Income Consumption Curve? When will this curve be 
backward bending? 
আয় ভাগ রখা িকভােব িনণয় করা যায় ? এই রখািট কখন প াৎমুখী হয় তা ব াখ া কেরা। 

10+6

(c) Define Price Elasticity of Demand. How do you measure the price elasticity at a 
point on a straight line demand curve? State what will be the values of elasticities 
at different points on the line. 
চািহদার দামগত িsিতsাপকতার সংjা দাও। একিট সরলৈরিখক চািহদা রখার য- কানও িবnুেত 
চািহদার দামগত িsিতsাপকতা িকভােব পিরমাপ করা হয় ? এই রখািটর িবিভn িবnুেত িsিতsাপকতার 
িবিভn মানgিল িবষেয় আেলাচনা কেরা। 

2+10+4

(d) Define the characteristics of an Isoquant. What do you mean by returns to scale? 
Enumerate the different types of returns to scale and explain each of them.  
সেমাৎপাদন রখার বিশ gিল আেলাচনা কেরা। উৎপাদেনর মাtা পিরবতন কােক বেল ? মাtাবৃিd 
pিতদােনর pেত কিট pকার সmেn আেলাচনা কেরা। 

6+4+6

(e) Discuss about the shape of the Short Run Total Cost Curve. How can you derive 
the Long Run Average Cost Curve from Short Run Average Cost Curves?   
slকালীন মাট ব য় রখার আkিত িবে ষণ কেরা। slকালীন গড় ব য় রখাgিল থেক দীঘকালীন 
গড়ব য় রখা িকভােব িনণয় করা যায়। 

6+10

(f) Derive the short run supply curve of a firm under perfect competition. Explain the 
concept of “Shut-Down Point” in this context.  
পূণ pিতেযািগতার বাজাের কােনা ফােমর slকালীন যাগান রখা িনধারণ কেরা। এই pসে  
‘‘উৎপাদন-বেnর িবnুর’’ ধারণািট ব াখ া কেরা। 

10+6

(g) What do you mean by Price Discrimination? When is it possible? When is it 
profitable? Is it desirable? 
দাম sতntীকরণ বলেত িক বােঝা ? এিট কখন সmব ও কখন লাভজনক ?  এিট িক কাম  ?  

4+4+4+4

(h) Define economic rent. Show that rent can be a component in any factor income. 
অথৈনিতক খাজনা কােক বেল ? দখাও য, সমs উপাদেনর আেয়র মেধ  খাজনার অংশ িনিহত থােক।  

4+12

(i) How is the equilibrium rate of interest determined with the Keynesian theory of 
Liquidity Preference?  
কইনসীয় নগদ পছn তেttর সাহােয  িকভােব ভারসাম  সুেদর হার িনধািরত হয় দখাও। 

16

(j) What is trade union? Can a trade union raise both the wage rate and level of 
employment simultaneously? Give reasons for your answer. 

িমক সংঘ বলেত িক বােঝা ? িমক সংঘ িক একই সােথ মজুরীর হার ও িনেয়ােগর পিরমাণ বৃিd 
করেত পাের ? যুিkসহ আেলাচনা কেরা। 

4+12

 
——×—— 

 


