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B.A /B.Sc. 5th Semester (General) Examination, 2020 (CBCS) 
Subject: Economics 

Paper: GE-1 
(Basic Economics) 

Time: 3 Hours      Full Marks: 60                                                                                                                                                        
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are requested to give their answer in their own words as far as practicable. 
দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূর্ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 
 

1. Answer any six questions.       5 x 6 = 30 
     যযর্কান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।  
 

a. With the help of diamond-water paradox, make a distinction between value-in-
use and value-in-exchange. 
জল ও  হিরেে   আপাত হিরোধীতাে সািারযে িেিিাে মূলে ও হিক্রয় মূরলেে মরধে পার্থক্ে ক্ে।  
 

b. Explain the law of diminishing marginal utility. 

        ক্রমহ্রাসমান প্রাহিক্ উপরযাহিতা হনয়মহি আরলাচনা ক্ে । 

c. Discuss the basic properties of indifference curve.  

হনেরপক্ষরেখাে মূল বিহিষ্ট্ে গুরলা আরলাচনা ক্ে। 

d. Determine the nature of average cost curve in the short-run.  

স্বল্প-ক্ালীন িড় িেয় রেখাে আকৃ্হত হনরূপণ ক্ে। 

e. Make a distinction between monopoly and perfectly competitive market.  

এক্রচহিয়া িাজাে এিং পূণথ প্রহতরযাহিতামূলক্ িাজারেে মরধে পার্থক্ে ক্ে। 
 

f. Mention the characteristics of Keynesian Consumption Function.  

        রক্ইনসীয় র াি অরপক্ষরক্ে বিহিষ্ট্েগুহল উরেখ ক্ে। 

g. Explain the concept of circular flow of income. 

        আরয়ে  িৃত্তাক্াে ররারতে ধােণাহি িোখো ক্ে। 
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h. Distinguish between the concepts of real national income and money national 
income. 
প্রকৃ্ত জাতীয় আয় ও আহর্থক্ জাতীয় আয় এে ধােণাে মরধে পার্থক্ে ক্ে ।  

 

2. Answer any three of the following questions:        3×10=30                                    

রয রক্ারনা হতনহি প্ররেে উত্তে  দাও: 

 

a. With the help of indifference map and budget line discuss the consumer’s equilibrium 

when the consumer consumes only two goods.  

এক্জন রক্রতা রক্িল মাত্র দুহি দ্রিে ক্রয় ক্েরল হনেরপক্ষ মানহচত্র এিং  িারজি  রেখাে সািারযে  তাে 

 ােসামে আরলাচনা ক্ে । 

b. With the help of a diagram explain the concept of total product, average product 

and marginal product. Why a rational entrepreneur will operate in the second stage of 

production? 

     রমাি উৎপাদন,  িড় উৎপাদন  ও প্রাহিক্ উৎপাদরনে ধােণাহি রেখাহচরত্রে মাধেরম িোখো ক্ে। 

    এক্জন সাধােন হিচােিুহি সম্পন্ন উরদোক্তা রক্ন উৎপাদরনে  হিতীয় পযথারয় তাে উৎপাদন ক্াযথ সম্পাদন               

    ক্েরি? 

c. Find out the short-run equilibrium of a firm under perfect competition.  

পূণথাঙ্গ প্রহতরযাহিতায় রক্ান প্রহতষ্ঠারনে স্বল্প-ক্ালীন  ােসামে হননথয় ক্ো। 

d.  Discuss the various methods of measuring national income. 

     জাতীয় আয় পহেমারপে হিহ ন্ন পিহত গুহল আরলাচনা ক্ে । 

e. How is equilibrium national income determined in Simple Keynesian Model? 

     সেল রক্ইনসীয় মরেরল হক্ ারি  ােসামে জাতীয় আয় হনধথােণ ক্ো িয় ? 


