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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A./B.Sc. General Part-II Examination, 2019  

ECONOMICS 
PAPER: ECOG-II 

Time Allotted: 3 Hours Full Marks: 100 

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। 

 

 GROUP-A 
িবভাগ-ক 

1. Answer all questions from the following: 
িনmিলিখত সবকিট  pে র উtর দাওঃ 

2×10 = 20

(a) What is Net National Product (NNP)? 
নীট জাতীয় উৎপাদন কােক বেল ? 

(b) What is per capita income? 
মাথািপছ ুআয় বলেত িক বাঝায় ? 

(c) What will be the value of Average Propensity to Save (APS) when the value of 
Average Propensity to Consume (APC) is 0.8? 
গড় ভাগ pবণতার (APC) মান 0.8 হেল, গড় স য় pবণতার (APS) মান কত হেব ? 

(d) What is induced investment? 
pেণািদত িবিনেয়াগ িক ? 

(e) What are the functions of money? 
অেথর কাজgিল িক িক? 

(f) Define Cash Reserve Ratio (CRR). 
নগদ জমা অনুপাত (CRR) এর সংjা দাও। 

(g) What is M1 and M2? 
M1 ও M2 িক ? 

(h) What is cost push inflation? 
ব য়-বৃিdজিনত মুdাsীিত িক ? 

(i) What do you mean by progressive tax? 
pগিতশীল কর বলেত িক বােঝা ? 

(j) State two arguments against protection. 
সংরkেণর িবপেk dিট যুিk দাও। 
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 GROUP-B 

িবভাগ-খ 

 Answer any five questions from the following 

িনmিলিখত য- কােনা পাঁচিট  pে র উtর দাও 

16×5 = 80

2. Distinguish between Gross National Product (GNP) and Gross Domestic Product 
(GDP). Discuss the value added method of measurement of National Income.   

মাট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ও মাট অভ nরীণ উৎপাদেনর (GDP) পাথক  িনণয় কেরা। জাতীয় 
আয় পিরমােপর kেt মূল  সংেযাজন পdিতিট আেলাচনা কেরা। 

6+10

  

3. Explain the theory of Keynesian Consumption function. What are the major 
factors determining the Keynesian Consumption function? 

কইনেসর ভাগ অেপkক তttিট ব াখ া কেরা। কইনেসর ভাগ অেপkক কান কান pধান িবষয় dারা 
িনধািরত হয় ? 

16

  

4. Explain how output employment and price level are determined in the Classical 
Model. 

িনেয়াগ সংkাn rপদী তেtt উৎপাদন sর, িনেয়াগ ও মূল  sর িকভােব িনধািরত হয় তা ব াখ া কেরা। 

16

  

5. Discuss the functions of the Central Bank. 

কndীয় ব াে র কাযাবলী আেলাচনা কেরা। 

16

  

6. What is reserve money? Explain the “Cambridge Version” of Quantity Theory of 
Money. What are its limitations? 

সংরিkত অথ িক ? অেথর পিরমাণ তেttর ‘‘ কমিbজ’’ ভাষ িট আেলাচনা কেরা। এই তেttর সীমাবdতা 
িক িক ? 

3+9+4

  

7. Define stagflation. Explain different types of inflation. Discuss the different 
measures to control inflation. 

মnাsীিতর সংjা দাও। মুdাsীিত কত ধরেণর হেত পাের তার ব াখ া দাও। মুdাsীিতর িনয়ntেণর 
িবিভn পdিতgিল আেলাচনা কেরা। 

3+6+7

  

8. Show the differences between impact of taxation and incidence of taxation. 
Mention the factors on which incidence of taxation depends. 

করঘাত ও করপােতর মেধ  পাথক  দখাও। করপাত কান কান িবষেয়র উপর িনভর কের তা উেlখ 
কেরা। 

4+12

  

9. Distinguish between Internal and External Public Debt. Explain the nature of the 
burden of Public Debt.   

অভ nরীণ ও বািহ ক সরকারী ঋেণর পাথক  দখাও। সরকারী ঋেণর বাঝার pkিত ব াখ া কেরা। 

8+8
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10. What is the protection policy of international trade? Explain the arguments in 
favour of and against the protection policy of international trade.  

আnজািতক বািণেজ  সংরkণমূলক নীিত িক ? এই সংরkণ নীিতর পেk ও িবপেk যুিkgিল ব াখ া 
কেরা।  

4+12

  
11. Write short notes on any two of the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  িবষেয়র উপর সংিkp টীকা লেখাঃ 
8×2 = 16

(a) Inflationary gap  
মুdাsীিতর ফাঁক 

(b) Direct and Indirect tax 
pত k ও পেরাk কর 

(c) Acceleration Principle 
tরণ নীিত 

(d) Evolution of money. 
অেথর িববতন। 

 ——×—— 
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