
B.A/ B.Sc. 5th Semester (General) Examination, 2021(CBCS) 

Subject: Economics 

Paper: GE-1 

(Basic Economics) 

Time : 3 Hours                       Full Mark : 60 

The figure in the margin indicates full marks. 

Candidates are required to give their answer in their own words 

as far as practicable 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প ূ্ণণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

1. Answer any six questions:                          5 x 6= 30 
            যয যকানও ৬ ক্ষি প্রর্ের উত্তর ক্ষিখ্ : 

a. Explain diagrammatically the relation between total utility and marginal utility. 

ক্ষির্ের সাহার্যয যমাি উপর্যাক্ষিো ও প্রাক্ষন্তকউপর্যাক্ষিোর মর্যয সম্পকণক্ষি বযাখ্যা কর্রা। 
 

b. What is budget line? How is it derived? 

বার্েি যরখ্া ক্ষক? কী ভার্ব এক্ষি অঙ্কন করা হয় ো বযাখ্যা কর্রা৷ 
 

c) Briefly explain the properties of the Keynesian consumption function. 
কেইনসীয় ক োগ অপেক্ষে এর বৈশিষ্ট্য গুশি সংপক্ষপে আপিোচনো েপরো | 
 

d) Explain the concept of substitution effect with the help of a suitable diagram. 

একক্ষি উপযুক্ত ক্ষির্ের সাহার্যয পক্ষরবেণ প্রভার্বর যারনাক্ষি বযাখ্যা কর্রা৷ 
 

e) Briefly explain the concept of income elasticity of demand. 

িাক্ষহদার আয়িে ক্ষস্থক্ষেস্থাপকোর যারনাক্ষি সংর্ির্প বযাখ্যা কর্রা৷ 
 

f) Distinguish between GDP and GNP. 
GDP ও GNP এর মপযয েোর্থেয েপরো | 
 

g) Explain the features of market under monopolistic competition 

একর্িক্ষিয়া-প্রক্ষের্যািীোমুিক বাোর্রর ববক্ষশষ্টগুক্ষি আর্িািনা কর্রা। 
 

h) Explain any one method of measuring National Income. 

োেীয়আয় পক্ষরমার্পর যয পদ্ধক্ষেগুক্ষি আর্ে যসগুক্ষির মর্যয যযর্কানও একক্ষি সম্পর্কণ আর্িািনা কর্রা।   

 

 



2. Answer any three of the followings:                                                      10 x 3 =30 

যয যকানও ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর ক্ষিখ্ : 

a. Define indifference curve. Explain its characteristics. 

ক্ষনরর্পির্রখ্ার সংজ্ঞা দাও।ক্ষনরর্পির্রখ্ার ববক্ষশষ্টগুক্ষি আর্িািনা কর্রা। 
 

b.  Explain diagrammatically the methods of drawing the short run total cost curve. 

ক্ষিে সহর্যার্ি স্বল্পকািীন যমাি বযয়র্রখ্া অংঙ্কর্নর পদ্ধক্ষে বযাখ্যা কর্রা।  
 

c. Show how the elasticity is measured at any point of a demand curve with a suitable 
diaagram. 
িাক্ষহদার্রখ্ার যকার্না একক্ষি ক্ষবনু্দর্ে ক্ষকভার্ব ক্ষস্থক্ষেস্থাপকোর মান ক্ষনণণয় করা হয় ো উপযুক্ত ক্ষিে সহর্যার্ি 

যদখ্াও।  
 

d.  Explain the concept of circular flow of income with the impacts of injection and 

withdrawal in it. 

অনুপ্রর্বশ ও বক্ষহিণমর্নর প্রভাব সহ আর্য়র িক্রাকার প্রবার্হর যারনাক্ষি বযাখ্যা কর্রা।  
 

e. What do you mean by effective demand? Demonstrate how the equilibrium income of 
a nation is determined in the Simple Keynesian Model. 
েোর্থেরী চোশিদো ৈিপে েী কৈোপ ো? সরি কেইনসীয় মপেি এর মোযযপম শে োপৈ কেোন কদপির  োরসোময 

জোেীয় আয় শনযথোশরে িয় েো ৈযোখ্যো েপরো | 

 


