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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A./B.Sc. Honours 1st Semester Examination, 2021-22 

ECOACOR01T-ECONOMICS (CC1) 

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)  Use demand and supply curves to illustrate how an increase in the price of cheese 
may affect the price of butter. 
চািহদা ও েযাগান েরখার সাহােযয্ েদখাও েয চীজ-এর দাম বৃিd েপেল মাখেনর ভারসাময্ দাম িকভােব 
pভািবত হেব। 

(b) Can a set of indifference curve be positively slopped? If so, what would this tell 
you about the two goods? 
িনরেপk েরখা ঊ র্মুখী হেত পাের িক ? যিদ হয় তেব dবয্ dিট সmেকর্ িক ধারণা করেত পার ? 

(c) Why is short run average cost never less than long run average cost?
slকালীন গড় বয্য় েকন কখনই দীঘর্কালীন গড় বয্েয়র েচেয় কম হেত পাের না ? 

(d) What is Consumer Surplus? 
েভাkার উdbt বলেত িক েবাঝায় ? 

(e) If supply curve of any commodity is a positively slopped straight line passing 
through the origin, what is the value of price elasticity of supply at any point on 
the supply curve? 
েকােন া  dেবয্র েযাগান েরখা যিদ ধনাtক ঢালিবিশ  মূলিবn ুগামী সরলেরখা হয়, তেব ঐ েরখার 
েয-েকােনা িবn ুেত েযাগােনর িsিতsাপকতার মান কত ? 

(f) What is the returns to scale for the production function- 312kQ . 
312kQ এই উৎপাদন আেপkকিটর জনয্ pিতদােনর মাtা িক হেব ? 

(g) Draw an income consumption curve in a two-commodity space, where one 
commodity is inferior. 
একিট আয় েভাগ েরখা অ ন কেরা েযখােন একিট dবয্ িনk । 

(h) 2211 XPXPM  is the budget line. If a unit tax ‘t’ is imposed on 1X , a unit 
subsidy ‘s’ is imposed on 2X  and a lumpsum tax ‘u’ is imposed on income M 
simultaneously, what will be the equation of the new budget line? 

2211 XPXPM  হল বােজট েরখা। এখন 1X -এর উপর যিদ ইউিনট কর t আেরািপত হয়  
2X -এর উপের যিদ ইউিনট ভtর্িক s এবং আেয়র উপর u েথাক আয়কর বসােনা হয়, তেব নtন 

বােজট েরখািটর সমীকরণ িক হেব ? 
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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 why two indifference curves cannot intersect each other.
dিট িনরেপk েরখা পরsর েছদ করেত পাের না েকন বয্াখয্া কেরা। 

(b) Using normal indifference curves show a case where price effect coincides with 
the substitution effect. 
sাভািবক িনরেপk েরখা বয্বহার কের এমন একিট পিরিsিত েদখাও েযখােন মলূয্ pভাব পিরবতর্  
pভাব-এর সে  িমেল যায়। 

(c) A consumer demands less of a commodity when its price falls. Does this imply 
reduced demand for the same commodity when the consumer earns more 
income? Explain your answer clearly. 
েকােন া পেণয্র দাম কমেল েভাkার চািহদার পিরমাণ যিদ কেম, তেব িক ওই েভাkার আয় বাড়েলও 
পণয্িটর জনয্ েভাkার চািহদা কেম যােব ? েতামার উtর পির ারভােব বয্াখয্া কেরা। 

(d) Suppose the demand function for a product is given by- PsPQ 210 , where 
P is the price of the product and S is the price of the substitute good. Given 

20Ps , find the own price elasticity and cross price elasticity of the product at 
10P . 

ধরা যাক চািহদা অেপkকিট হল PsPQ 210  েযখােন P হল dবয্িটর দাম এবং S হল 
পিরবতর্ dেবয্র দাম। এখােন 20Ps  dবয্িটর িনজ দামগত িsিতsাপকতা এবং পারsিরক দামগত 
িsিতsাপকতা িনণর্য় কেরা যখন 10P । 

(e) Show that increasing returns to scale and decreasing return of a factor can coexist. 
েদখাও েয kমবধর্মান উৎপাদেনর মাtা এবং েকান  উপাদােনর kমhাসমান pিতদান একসােথ থাকেত 
পাের। 

(f) Consider the production function 150Q L, where Q is total output and L is the 
quantity of labour employed. What does the total product curve look like? 
Describe the AP and MP curves. 
ধরা যাক উৎপাদন অেপkকিট হল 150Q L, েযখােন Q হল েমাট উৎপাদন এবং L হল েমর 
পিরমাণ। েমাট উৎপাদন েরখা িকrপ েদখেত হেব ? AP এবং MP েরখার আkিত েকমন হেব ? 

2+1 2
1 +1 2

1

  
3. Answer any two questions from the following: 

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

 (a) Rani is always willing to trade one blue pen with one red pen.
রানী সবর্দা একিট নীল েপেনর িবিনমেয় একিট লাল েপন িদেত pstত। 
(i) What can you say about Rani’s marginal rate of substitution? 
 এেkেt pািnক পিরবিতর্তার মান কত ? 
(ii) Draw the set of indifference curves for Rani. 
 রানীর িনরেপk মানিচt িকrপ হেব ? 
(iii) Discuss the possible equilibrium of Rani. 
 রানীর েkেt সmাবয্ ভারসাময্ েকমন হেত পাের আেলাচনা কেরা। 
(iv) If a blue pen costs Rs. 2 per unit and a red pen costs Rs. 4 per unit and Rani’s 

income is Rs. 100, present Rani’s equilibrium. 
 যিদ একিট নীল েপেনর দাম 2 টাকা, একিট লাল েপেনর দাম 4 টাকা এবং রানীর আয় 100 টাকা 

হয়, রানীর ভারসাময্ িনণর্য় কেরা।  

1+2+4+3
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(b) Distinguish between Hicks approach and the Slutsky approach relating to the 
decomposition of price effect into income effect and substitution effect. 
দাম pভাবেক আয় pভাব এবং পিরবতর্ pভােব িবভাজন সmিকর্ত িহk পdিত এবং সলুটিk পdিতর 
মেধয্ পাথর্কয্ কেরা। 

(c) Suppose that a bread producer’s total cost function is as follows:
202.03300 QQTC , Where TC is the total cost and Q is the quantity of 

bread produced. Find out (i) TFC function, (ii) ATC function (iii) TVC function 
and (iv) AVC function. Find the MC when 6Q . 

ধরা যাক েকােন া একিট পাউrিট উৎপাদেকর েমাট উৎপাদন বয্য় অেপkক হল 
202.03300 QQTC । েমাট িsর বয্য় অেপkক, গড় িsর বয্য় অেপkক, েমাট পিরবতর্নশীল 

বয্য় অেপkক, গড় পিরবতর্নশীল বয্য় অেপkক িনণর্য় কেরা। 6Q  হেল pািnক বয্য় কত হেব ? 

2+2+2+2+
2

(d) What is a CES production function? Using a CES production function find out 
the value of elasticity of substitution. How do you relate Cobb-Douglas 
production function with CES production function? 
CES উৎপাদন অেপkক বলেত িক েবােঝা ? একিট CES উৎপাদন অেপkক বয্বহার কের 
িবকlায়েনর িsিতsাপকতার মান েবর কেরা। একিট কব-ডগলাস উৎপাদন অেপkক িকভােব একিট 
CES উৎপাদন অেপkেকর সােথ সmিকর্ত ? 

2+5+3

  
 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. 

 ––––×––— 
 


