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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A./B.Sc. Honours Part-II Examination, 2020

ECONOMICS
PAPER: ECOA-III
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ
উtর কিরেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

GROUP-A

িবভাগ-ক
Answer any two questions from the following:

1.

4×2 = 8

িনmিলিখত য- কােনা dিট pে র উtর দাওঃ
(a) Why is demand for inputs called derived demand?

কন উপকরেণর চািহদােক উdত চািহদা বেল ?
(b) What is dead weight loss under monopoly?

একেচিটয়া কারবাের মৃত ভার kিত কােক বেল ?
(c) Does the backward bending labour supply curve imply that leisure is a luxury?

প াদ্ বkমান েমর যাগান রখা িক িব ামেক একিট িবলাস dব rেপ িচিhত কের ?
(d) Distinguish between rent and quasi-rent.

খাজনা ও pায়-খাজনার মেধ পাথক লেখা।
Answer any one question from the following:

2.

5×1 = 5

িনmিলিখত য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(a) Show that when labour is only variable input the condition that marginal revenue
product equals wages follows from profit maximisation in a competitive market.

যখন মই একমাt উৎপাদেনর উপকরণ তখন দখাও য েমর pািnক আয় উৎপাদন ও মজুরীর
সমতার শতিট pিতেযািগতামূলক বাজােরর সেবাc মনুাফা লােভর ফলrিত।
(b) Is there any unique supply curve under monopoly? Explain your answer.

একেচিটয়া কারবাের কােনা িনিd যাগান রখা থােক িক ? তামার উtেরর sপেk ব াখ া দাও।
Answer any one question from the following:

3.

12×1 = 12

িনmিলিখত য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(a) Explain the concept of Nash equilibrium. Does the duopoly model explained by
Cournot attain a Nash equilibrium? — Explain. Why the firms will not be
willing to play co-operative game strategy in this case?

4+4+4

ন াশ ভারসাম বলেত িক বােঝা ? kেনা েয়াপিল মেডেল ফাম dিট িকভােব ন াশ ভারসােম উপনীত
হয় ? এেkেt ফাম dিট সহেযািগতামূলক কৗশল ব বহার কের না কন ?
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(b) Discuss some cases of externalities in production and consumption.
“Externalities destroy the optimality of the market economy.” — Explain.

4+8

ভাগ ও উৎপাদেনর kেt িকছু বািহ ক pভাব আেলাচনা কেরা। ‘‘বািহ ক pভাব বাজার অথনীিতর
য়া তা ংস কের’’। ব াখ া কেরা।

GROUP-B

িবভাগ-খ
Answer any two questions from the following:

4.

4×2 = 8

িনmিলিখত য- কােনা dিট pে র উtর দাওঃ
(a) Explain the concept of Tobin’s q.
টিবেনর ‘q’-এর ধারণািট ব াখ া কেরা।
(b) Distinguish between 100% reserve banking and fractional reserve banking.

পূণ সংরkণ ব া ব বsা ও ভgাংিশক সংরkণ ব া ব বsার পাথক িনrপণ কেরা।
(c) How does an individual’s speculative demand curve for money look like?

একজন ব িkর অেথর ফাটকা জিনত চািহদা রখািট িকrপ ?
(d) Discuss two important instruments of monetary policy.

আিথক নীিতর dিট grtপূণ হািতয়ার সmেক আেলাচনা কেরা।
5.

Answer any one question from the following:

5×1 = 5

িনmিলিখত য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(a) Derive Phillips curve from aggregate supply curve.

সামিgক যাগান রখা থেক িফিলপস্ রখা িনধারণ কেরা।
(b) Show that the transaction demand for money is interest elastic.

দখাও য লনেদেনর জন টাকার চািহদা সুদ িsিতsাপক।
6.

Answer any one question from the following:

িনmিলিখত য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(a) Explain how Permanent Income hypothesis attempts to discuss the short-run
variability and long-run constancy of average propensity to consume.

‘‘sায়ী আয় pিতকl’’-এর সাহােয গড় ভাগ pবণতার slকালীন পিরবতনশীলতা ও দীঘকালীন
sািয়t ব াখ া কেরা।
(b) Government intervention in the form of fiscal and monetary action is powerless
to affect the economy even in the short run - Explain the statement in terms of
Rational Expectation Theory.

িফসক াল ও আিথক নীিত pিkয়ার মাধ েম সরকারী হsেkপ অথনীিতেত slকােলও pভাব ফলেত
অkম — এই িববৃিতিটেক যুিk স ত pত াশা তেttর সাহােয ব াখ া কেরা।
N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp
to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple
copies of the same answer script.
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12×1 = 12

