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B.A/ B.Sc 6th Semester (Honours) Examination, 2021(CBCS) 

Subject: Economics 

Paper: CC-13 

      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 

দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূর্ণমান ক্ষনর্দণশক। পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব ৷ 
 

1. Answer any six questions:                          5 x 6= 30 

যয যকানও ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও : 

         
a) Explain briefly the differences between the Stochastic and Deterministic model 

with reference to suitable economic examples. 

যটাকাক্ষটক ও ক্ষিিারক্ষমক্ষনক্ষটক মর্ির্ির মর্যয পার্ণকয ক্ষক, উপযুক্ত অর্ণননক্ষেক উদাহরর্ সহর্যার্ে 
ো বযাখ্যা কর্রা ৷ 
 

b) Consider the model Yi = α + Ui . Estimate α and show that E(�̂�) = α and Var (�̂�) 

= σ2/n. 

Yi = α + Ui এই মর্িি যর্র্ক α এর এক্ষটর্মি ক্ষনর্ণয় কর্রা এবং যদখ্াও যয E(�̂�) = α এবং  
Var (�̂� ) = σ2/n  
 

c) Define adjusted R2. Explain the relationship between the value of adjusted R2 

and the sample size ‘n’. 

এযড্োর্টি R2 ক্ষক? এযড্োর্টি R2 এবং সযার্েি সাইে ‘n’ মর্যয সেকণক্ষি বযাখ্যা কর্রা ৷ 

 

d) When are Dummy Variables incorporated in a regression model? Explain the 

use of Dummy Variables in regression analysis with the presence of qualitative 

factors by forming a suitable regression model. 
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কখ্ন একক্ষি ক্ষরর্েসন মর্ির্ি িাক্ষম চলক অন্তভুণক্ত করা হয় ? গুনেে উপাদার্নর উপক্ষস্থক্ষের্ে একক্ষি 
আদশণ মর্িি েঠন কর্র ক্ষরর্েসন আযনাক্ষিক্ষসর্স িাক্ষম চির্কর বযবহার বযাখ্যা কর্রা ৷ 
    

e)  What is Tolerance (TOL)? How VIF measures the extent of multicollinearity? 

িিার্রন্স (TOL) ক্ষক? VIF ক্ষকভার্ব মাক্ষির্কাক্ষিক্ষনয়াক্ষরক্ষির ক্ষবসৃ্তক্ষে পক্ষরমাপ কর্র ো বযাখ্যা কর্রা ৷ 

 

f) Briefly explain the Durbin- Watson Test for detecting autocorrelation. Mention 

its limitations. 

অর্িা-যকাক্ষরর্িশন ক্ষনর্ণর্য় িারবীন-ওয়ািসন পরীক্ষাটি বযাখ্যা কর্রা ৷ এই পরীির্ক্ষির সীমাবদ্ধো 
গুক্ষি উর্েখ্ কর্রা ৷ 
 

g) What do you mean by “Model Specification Error”? Explain briefly the 

consequences of model specification error. 

মর্িি যেক্ষসক্ষির্কশন এর ত্রুক্ষি বির্ে ক্ষক যবাঝ ? সংর্ির্প এই ত্রুক্ষি কারর্ন উদূ্ভে িিািিগুক্ষি 
আর্িাচনা কর্রা ৷ 
 

h) Briefly explain the Glesjer Test for detecting the problem of Heteroscedasticity. 

যহর্ির্রার্েিাক্ষটক্ষসক্ষির সমসযা ক্ষনযণারর্ন যেোর যিট ক্ষি বযাখ্যা কর্রা ৷ 

 

 

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

যয যকানও ক্ষেনক্ষি  প্রর্ের উত্তর ক্ষিখ্ : 

 

a) What is random disturbance term (‘U’) in an econometric model? Explain the 

reasons for the insertion of random disturbance term (U) in an econometric 

model. 

 ইর্কার্নার্মক্ষিক মর্ির্ি রান্ডাম ক্ষিটার্বণন্স িামণ (U)  কী ? একক্ষি ইর্কার্নার্মক্ষিক মর্ির্ি এই 
ক্ষিটার্বণন্স িামণ অন্তভূণক্ষক্তর কারন গুক্ষি বযাখ্যা কর্রা ৷ 
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b) Derive the least square estimates of the parameters in a two variable linear 

regression model. Show that the Gauss- Markov Theorem holds in this context. 

একক্ষি ক্ষিচিক সমৃদ্ধ ক্ষিক্ষনয়ার সরিনরক্ষখ্ক ক্ষরর্েসন মর্ির্ি পযারাক্ষমিার গুক্ষির ক্ষিট যোয়ার 
এক্ষটর্মিগুক্ষি ক্ষননণয় কর্রা ৷ যদখ্াও যয এ যির্ে েস্-মাকণভ েত্ত কাযণকর ৷ 
 

c) What do you mean by Heteroscedasticity? Mention the sources of it. Explain 

the Goldfeld- Quandt test for detecting the problem of Heteroscedasticity. 

যহর্ির্রার্েিাক্ষটক্ষসক্ষি বির্ে কী যবাঝ ? ইহার উৎস গুক্ষি উর্েখ্ কর্রা ৷ যহর্ির্রার্েিাক্ষটক্ষসক্ষি 
ক্ষনরূপর্ন যোল্ডর্িল্ড – যকায়ান্ট পরীিাক্ষি সংর্ির্প বযাখ্যা কর্রা । 
 

d)  Derive the Variance- Co-variance Matrix of �̂� in a three variables (with two 

explanatory and one explained variable) linear regression model. Then 

determine the values of Var ( β̂1), Var( β̂2) and Cov( β̂1 β̂2 ) in this respect.  

একক্ষি ক্ষেন চিক ক্ষবক্ষশট সরিনরক্ষখ্ক ক্ষরর্েশন মর্ির্ি �̂�  এর ভযাক্ষরর্য়ন্স-যকাভযাক্ষরর্য়ন্স মযাক্ষিক্স 

ক্ষননণয় কর্রা ৷ এর সার্পর্ি Var ( β̂1), Var( β̂2) এবং Cov( β̂1 β̂2 ) এর মান ক্ষননণয় কর্রা ৷ 

e) Distinguish between Exact and Near Exact Multicollinearity. State and prove the 

consequences of Exact Multicollinearity. 

প্রকৃে ও প্রায় প্রকৃে মাক্ষির্কাক্ষিনীয়াক্ষরক্ষির মর্যয পার্ণকয যিখ্ ৷ প্রকৃে মাক্ষির্কাক্ষিনীয়াক্ষরক্ষির 
উপক্ষস্থক্ষের িিািি গুক্ষি প্রমান সহ বযাখ্যা কর্রা ৷ 
 


