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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A./B.Sc. Honours 3rd Semester Examination, 2020, held in 2021 

ECOACOR05T-ECONOMICS (CC5) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

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। 

All symbols are of usual significance. 

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

2×5 = 10

(a) Suppose an investor is concerned about business choice in which there are three 
prospects— the returns and probabilities are furnished below:- 
ধরা যাক , একজন িবিনেয়াগকারী এমন একিট িবিনেয়ােগর িনবাচেন িলp যার িতনিট সmাব  পিরণাম 
বতমান। pিতদান ও সmাবনা নীেচ দওয়া হলঃ 

Return Probability
Rs. 100 0.2 
Rs. 50 0.4 
Rs. 25 0.4 

 What is the expected value of returns of this uncertain investment? 
অিনি ত িবিনেয়াগিটর pত ািশত মান িক ? 

(b) State the weak axiom of Revealed Preference Theory. 
গাচরী ত পছnতেttর dবল sতঃিসdিট িক ? 

(c) Can super-normal profit exist in long-run for a perfectly competitive market? 
Briefly explain. 
পূণা  pিতেযািগতার বাজাের দীঘকালীন kেt ফাম অিতিরk মুনাফা অজন করেত পাের িক ? 
সংেkেপ বুিঝেয় দাও। 

(d) What are the features of perfect competition?  
পূণ pিতেযািগতার মলূ বিশ gিল িক িক ? 

(e) If the price elasticity of demand is unity throughout the demand curve of a 
monopolist, will the firm be interested to produce? 
একেচিটয়া কারবারীর বাজাের যিদ চািহদােরখার pিতিট িবn ুেত চািহদার দামগত িsিতsাপকতার মান 
একক হয় তেব স উৎপাদন করেত উৎসাহী হেব িক ? 

(f) Mention a measure of monopoly power. 
একেচিটয়া কারবারীর kমতার পিরমাপকারী একিট পdিত লেখা। 

(g) Derive algebraically the equilibrium condition of the multi-plant monopolist. 
বh ফাম-িবিশ  একেচিটয়া উৎপাদেকর ভারসােম র শত গািণিতকভােব িনrপণ কেরা। 

(h) What is product diversification? 
dেব র বিচt করণ বলেত িক বােঝা ? 
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2. Answer any four questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ  
5×4 = 20

(a) Explain the social cost of monopoly. 
একেচিটয়া কারবােরর সামািজক ব য় িক ? 

(b) Derive the long-run supply curve of a constant cost industry. 
পূণা  pিতেযািগতার বাজােরর দীঘকালীন যাগানেরখা িনণয় কেরা যখন িশlিট অপিরবিতত ব য়- 
িবিশ । 

(c) Do you think that a perfectly competitive firm may continue to produce in the 
short-run even if it incurs a loss? 
পূণা  pিতেযািগতার বাজাের কােনা ফাম যিদ slকালীন সমেয় kিতর সmুখীন হয় তবুও উৎপাদন 
করেব িক ? 

(d) What determines the degree of monopsony power in a market? 
কান বাজাের ‘ মানপসিন’ kমতার মাtা িনধারণকারী িবষয়gিল উেlখ কেরা। 

(e) Monopolistic competitive market is similar to perfect competition in some 
respects, but is it an efficient market structure?  
একিট একেচিটয়া pিতেযািগতামূলক বাজার পূণ pিতেযািগতার বাজােরর সােথ িকছু সাদৃশ  বহন কের, 
িকnt এিটর দkতা িক p াতীত ? 

(f) Explain the long-run equilibrium of a monopolistic competitive firm. 
একেচিটয়া pিতেযািগতামূলক বাজাের একিট ফােমর দীঘকালীন ভারসােম র ব াখ া দাও। 

  
3. Answer any two questions from the following:

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র  উtর দাওঃ 
10×2 = 20

(a) Derive the long-run equilibrium condition of the firm under perfect competition 
by tracing the adjustment process from short-run profit situation. 
য পূণ pিতেযািগ ফাম slকালীন ভারসাম  অবsায় অিতিরk মুনাফা লাভ করেছ, তার দীঘকালীন 
ভারসােম  পৗঁছােনার kমপdিত বণনা কেরা এবং ভারসােম র শতাবলী লেখা। 
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(b) Explain the equilibrium of a monopolist under third degree price discrimination.  
tতীয় মাtার দাম sতntীকরেণর kেt একেচিটয়া কারবারীর ভারসাম  ব াখ া কেরা। 

10

(c) What is perceived demand curve and proportional demand curve in monopolistic 
competition? Comment on ‘Ideal output’ and ‘Excess Capacity’ in a monopolistic 
competitive market.  
একেচিটয়া pিতেযািগতামূলক বাজাের অনিুমত চািহদােরখা ও বাজার অংশীদাির চািহদােরখা বলেত িক 
বােঝা ? এrপ বাজাের ‘আদশ উৎপাদন’ ও ‘অিতিরk kমতা’-এই dিট িবষয় আেলাচনা কেরা। 

4+3+3

(d) Explain how a person can reduce risk by (i) Diversification and (ii) Obtaining 
additional information.  
দখাও একজন ব িk িকভােব (i)  বিচt করেণর dারা এবং (ii) অিতিরk তথ  সংgেহর dারা ঁিক 
কমােত পাের। 
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 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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