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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

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

ECOACOR06T-ECONOMICS (CC6) 
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) What is money illusion? 

‘অথিব ম’ বলেত িক বােঝা ? 

(b) What is meant by search unemployment? 

অনুসnানজিনত বকারt কােক বেল ? 

(c) What is inflation tax and who bears the burden of it? 

‘মুdাsীিত কর’ কােক বেল ? কারা এই করভার বহন কেরন ? 

(d) Suppose inflation rate is 2% and nominal rate of interest is 6%. If inflation rises 
to 10%, how the nominal rate of interest has to be changed to keep real interest 
rate unchanged?  

ধরা যাক মুdাsীিতর হার 2% ও আিথক সুেদর হার 6%। মdুাsীিতর হার বেড় 10% হেল, pkত 
সুেদর হার অপিরবিতত রাখেত আিথক সুেদর হার কতটা বদলােনা দরকার হেব ? 

(e) What is Pigou effect? 

িপg pভাব বলেত িক বােঝা ? 

(f) What is meant by neutrality of money?  

মুdার pভাব শূন তা কােক বেল ? 

(g) State and explain Say’s Law of market. 

‘ স’-এর িবিধিট লেখা ও ব াখ া কেরা। 

(h) Under what circumstances disinflation can be painless? 

িক িক পিরিsিতেত অবমূল sীিত যntণাহীন হেত পাের ? 

  
2. Answer any four  questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ  

5×4 = 20

(a) What is meant by Classical Dichotomy? 

kািসক াল িdতttবাদ বলেত িক বােঝা ? 
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(b) What are the Keynesian reasons for downward rigidity of money wage at the 
subsistence level?  

কইnীয় তেtt আিথক মজুরীর নূ নতম মাtায় িনmিদেক অপিরবতনীয়তার কারণgিল িক িক ? 

(c) What is stagflation? Use AD-AS model to explain stagflation. 

‘িsতাবsার মূল sীিত’ পিরিsিতিট িক ? সামিgক চািহদা- যাগান মেডল dারা পিরিsিতিট ব াখ া কেরা। 

(d) Explain how current price level is influenced by current and future money supply. 

বতমান দামsর িকভােব বতমান ও ভিবষ ৎ আিথক যাগান dারা pভািবত হয় ব াখ া কেরা। 

(e) Why the aggregate supply curve vertical according to classicals? 

k ািসক াল মেত সামিgক যাগান রখা কন উlm হয় ? 

(f) “With rational expectation neutrality of money always holds true” — Explain. 

যুিkবাদী pত াশার kেt সবদা মdুার pভাব শূন তা কাযকরী হয় — ব াখ া কেরা। 

  

3. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র  উtর দাওঃ 

10×2 = 20

(a) (i) Using sticky-price model, explain how can you derive a positively sloping 
Aggregate Supply Curve. 

 rd-দাম মেডেলর সাহােয  িকভােব ধনাtক ঢালসmn সামিgক যাগান রখা বর করা যায় 
দখাও। 

(ii)  How can you derive Phillips curve from Aggregate Supply Curve?  

 সামিgক যাগান রখা থেক িকভােব িফিলp রখা িনrপণ করেব ? 

6+4

(b) What are the social costs of inflation? Discuss the costs of anticipated and 
unanticipated inflation. 

মুdাsীিতর সামািজক ব য় বলেত িক বাঝায় ? অননুিমত মুdাsীিত এবং অনুিমত মুdাsীিতর ব য়gিল 
আেলাচনা কেরা। 

3+7

(c) Define Phillips curve. Show that short-run Phillips curve is downward sloping, 
while the long run Phillips curve is vertical. Under what circumstance the short 
run Phillips curve can also be vertical? 

িফিলp রখার সংjা দাও। দখাও য slকােল িফিলp রখািট ঋণাtক ঢালসmn হেলও দীঘকােল তা 
উlm আkিত ধারণ কের। িক পিরিsিতেত slকালীন িফিলp রখাও উlm হেত পাের ? 

2+6+2

(d) What is ‘Natural Rate Hypothesis’? Justify the adoption of policies like fiscal and 
monetary policy in the face of ‘Natural Rate Hypothesis’. 

sাভািবক হােরর pকlিট িক ? sাভািবক হােরর pকেlর পিরেpিkেত রাজs ও আিথক নীিতর মত 
হsেkপকারী আিথক নীিতর যৗিkকতা ব াখ া কেরা। 

4+6

  

 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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