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B.A/ B.Sc. 1 Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Economics
Paper: CC-1
(Micro Economics)
Time: 3 Hours

Full Marks: 60

[The figures in the right hand margin indicate full marks. Candidates are required to give their
answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক । পরীিার্েীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। ]
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Answer any Six (6) questions:

5 × 6 = 30

যয যকানও ছয়ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও(a) What is a demand curve? Distinguish between changes in demand and changes in
quantity demanded.
চাক্ষহদা যরখ্া ক্ষক? চাক্ষহদার পক্ষরবেেন এবং চাক্ষহদার পক্ষরমাশ্ননর পক্ষরবেেশ্ননর মশ্নযয পার্েকয কশ্নরা ।
(b) Write the assumptions of Marshallian demand theory. How do you derive demand
curve under this approach?
মাশোিীয় চাক্ষহদা েত্ত্বের অনু যারনাগুক্ষি যিশ্নখ্া । এই েত্ত্বের সাহাশ্নযয কীভাশ্নব চাক্ষহদা যরখ্া ক্ষনণেয় করা যায়?
(c) Discuss the relation between price elasticity of demand and consumer’s total
expenditure.
চাক্ষহদার দামগে ক্ষস্থক্ষেস্থাপকোর এবং যেোর যমাি খ্রশ্নচর মশ্নযয সম্পকে আশ্নিাচনা কর ।
(d) Explain why is price elasticity of demand different at different points on the same
demand curve?
একই চাক্ষহদা যরখ্ার ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষবন্দুশ্নে চাক্ষহদার দামগে ক্ষস্থক্ষেস্থাপকোর ক্ষবক্ষভন্ন যকন ো বযাখ্যা কর ।
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(e) Derive the equilibrium of a producer who minimizes cost subject to a given output
level.
প্রদত্ত উৎপাদন সাশ্নপশ্নি বযয় সবক্ষনম্ন স্তশ্নর আনয়নকারী উৎপাদশ্নকর ভারসাময ক্ষনণেয় কশ্নরা ।
(f) What is meant by elasticity of factor substitution? Derive the elasticity of substitution
in case of CES Production function.
উপাদাশ্ননর পক্ষরবেেোর ক্ষস্থক্ষেস্থাপকো বিশ্নে কী যবাঝ ? CES উৎপাদন অশ্নপিশ্নকর যিশ্নে পক্ষরবেেোর
ক্ষস্থক্ষেস্থাপকো ক্ষনণেয় কশ্নরা ।
(g) Define total product curve of an input. Bring out the distinction between different
stages of production.
একক্ষি উপাদাশ্ননর যমাি উৎপাদন যরখ্ার সংজ্ঞা দাও । উৎপাদশ্ননর ক্ষবক্ষভন্ন স্তশ্নরর মশ্নযয পার্েকয যদখ্াও।
(h) Derive the short run equilibrium condition of a firm under perfect competition.
পুণোঙ্গ প্রক্ষেশ্নযাক্ষগোয় একক্ষি ফাশ্নমের স্বল্পকািীন ভারসাশ্নমযর শেে ক্ষনণেয় কর ।
2. Answer any three (3) questions:

10×3 = 30

যয যকানও ক্ষেনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও(a) How will you decompose price effect for a normal good into substitution and income
effect in terms of Hicks approach and Slutsky approach?
ক্ষহক্স এবং স্লাট্ক্ষির পদ্ধক্ষে অনু যায়ী েুক্ষম একক্ষি স্বাভাক্ষবক দ্রশ্নবযর যিশ্নে দাম প্রভাবশ্নক ক্ষকভাশ্নব আয়
প্রভাব এবং পক্ষরবেে প্রভাশ্নব ক্ষবভাক্ষেে করশ্নব ?
(b) Given an indifference map and a budget line, show how a consumer can attain
equilibrium when the two goods are (i) perfectly Substitute to each other (ii) Perfectly
complementary goods.
একক্ষি ক্ষনরশ্নপিো যরখ্া মানক্ষচে ও বাশ্নেি যরখ্া যদওয়া র্াকশ্নি যভাগকারী ক্ষকভাশ্নব ভারসাশ্নময যপৌশ্নছাশ্নব
ো যদখ্াও যখ্ন (১) দু ক্ষি দ্রবয পরস্পর পরস্পশ্নরর ক্ষনখ্ুুঁে প্রক্ষেস্থাপক (২) দু ক্ষি দ্রবয পরস্পর পরস্পশ্নরর
ক্ষনখ্ুুঁে পক্ষরপূ রক ।
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(c) Distinguish between short run cost function and long run cost function. Show that
long run average cost curve is the envelope of short run average cost curves.
স্বল্পকািীন এবং দীর্েকািীন বযয় অশ্নপিশ্নকর মশ্নযয েফাৎ কশ্নরা । যদখ্াও যয দীর্েকািীন গড় বযয় যরখ্া
স্বল্পকািীন গড় বযয় যরখ্াগুক্ষির এন্যভিপ ।
(d) State and prove the important properties of Cobb-Douglas production function.
কব্ ডগিাস উৎপাদন অশ্নপিশ্নকর গুরূত্বপূ ণে যমেগুক্ষি ক্ষববৃ ে কশ্নরা এবং প্রমাণ কর ।
(e) How will you derive the long run supply curve of the competitive industry in the
presence of external economies – explain.
বাক্ষহযক বযয় সংশ্নিশ্নপর উপক্ষস্থক্ষেশ্নে পুণোঙ্গ প্রক্ষেশ্নযাগীোমূ িক ক্ষশশ্নল্প দীর্েকািীন যযাগান যরখ্া েুক্ষম ক্ষকভাশ্নব
ক্ষনরূপণ করশ্নব – বযাখ্যা কর ।

______________
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