B.A./B.Sc. 3rd Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Economics
Paper: CC-6
(Intermediate Macroeconomics)
Time: 3 Hours

Marks: 60
The figures in the margin indicate full marks.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনদর্শক।
পরীিাা্র্শীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
1. Answer any six questions:

5×6=30

যয যকান ছয়ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ
a. Briefly discuss the classical quantity theory of money.
অশ্নর্শর র্াস্ত্রীয় পক্ষরমাশ্নণর েত্ত্ব সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কর |
b. In the context of inflation, what is Wage-Price spiral?
মুদ্রাস্ফীক্ষের ক্ষনক্ষরশ্নখ্ মেুক্ষর-দাম সক্ষপশি ক্ষক?
c. Draw and explain the shape of aggregate supply curve in complete Keynesian
model.
সম্পূ নশ যকইনক্ষসয়ান্ মশ্নেিক্ষিশ্নে সমক্ষিগে সরবারাহ যরখ্া আঁক এবং বযাখ্যা কর।
d. Mention limitations of the Keynesian theory of inflation.
মুদ্রাস্ফীক্ষের যকইনক্ষসয়ান্ েশ্নত্ত্বর সীমাবদ্ধোর কর্া উশ্নেখ্ কর |
e. Briefly compare the NPV and MEC theory.
সংশ্নিশ্নপ এনক্ষপক্ষভ এবং এমইক্ষস েশ্নত্ত্বর েুিনা কর |
f. Briefly explain the ‘Foreign trade multiplier’.
সংক্ষিপ্তভাশ্নব "ববশ্নদক্ষর্ক বাক্ষণেয গুণক" বযাখ্যা কর |
g. Write a short note on neutrality of money.
অশ্নর্শর ক্ষনরশ্নপিোর ক্ষবষশ্নয় একক্ষি িীকা যিখ্।
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h. Draw and explain the short run Phillips’ curve.
স্বল্পকাক্ষিন ক্ষিক্ষিপ্স যরখ্া আঁক এবং বযাখ্যা কর।

2. Answer any three questions:-

3 x 10 = 30

যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও
a. Examine the role of liquidity trap in the persistence of unemployment in the
Keynesian system.
কেইনসিয়ান সিস্টেস্টে কেে়ারত্ব বোয় রাখ্ার যিশ্নে োরিয ফ়াাঁযদর ভূ সেে়া পরীক্ষ়া ের।
b. Explain briefly the Acceleration Principle of investment.
িংস্টক্ষস্টপ সেসনস্টয়াস্টের ত্বরণ েত্ত্বক্ষি বযাখ্যা কর ।
c. Using Mundell-Fleming model, explain the impact of monetary policy in a small
open economy with a fixed exchange rate and perfect capital mobility.
ে়াস্টেল-স্টেসেং েস্টেল েযেহ়ার েস্টর, এেসি সিত সেসনেয হ়ার এেং িম্পূ ণণ েূ লধন েসতশীলত়ার
র্াকশ্নি এেসি ক ়াি উন্মু ক্ত অর্ণনীসতস্টত আসর্ণে নীসতর প্রভ়াে েয়াখ্য়া ের ।

d. Discuss the Harrod -Domar growth model.
হযাশ্নরাে -শ্নোমার বৃ ক্ষদ্ধর মশ্নেি আশ্নিাচনা কর।
e. Discuss various anti-inflationary monetary measures.
েুদ্র়াস্ফীসত ক্ষনয়ন্ত্রণ করার সেসভন্ন আসর্ণে েযেি়া সনস্টয আস্টল়াচন়া কর ।
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