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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.Com. Honours 1st Semester Examination, 2021-22 

FACHGEC01T-B.COM. (GE1) 

BUSINESS ECONOMICS 
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 Indifference Curve? 
িনরেপk রখা িক ? 

(b) What is Budget line? 
বােজট রখা িক ? 

(c) What do you mean by Marginal Utility? 
pািnক উপেযািগতা বলেত িক বােঝা ? 

(d) Give the defination of price consumption curve. 
‘দামেভাগ রখা’র সংjা দাও। 

(e) What do you mean by Inferior Good? 
িনk  dব  বলেত িক বােঝা ? 

(f) State the Law of Demand. 
চািহদার সূtিট িববৃত কেরা। 

(g) State the Law of Variable Proportion. 
পিরবতনীয় অণুপাত িবিধিট িববৃত কেরা। 

(h) What is the value of Marginal Utility when the Total Utility is maximum? 
যখন মাট উপেযািগতা সেবাc তখন pািnক উপেযািগতার মান কত ? 

(i) What is Isoquant? 
সেমাৎপাদন রখা িক ? 

(j) Give the difference between Giffen Good and Inferior Good. 
িগেফন dব  এবং িনk  dেব র মেধ  পাথক  িনেদশ কেরা। 
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(k) What do you mean by price elasticity of demand? 
চািহদার দামগত িsিতsাপকতা বলেত িক বােঝা ? 

(l) What is price discrimination? 
দাম পৃথকীকরণ িক ? 

(m) What do you mean by tertiary sector in Indian Economy? 
ভারতীয় অথনীিতেত tতীয় kt বলেত িক বােঝা ? 

(n) Give the defination of Gross Domestic Product (GDP). 
sূল জাতীয় উৎপাদন-এর সংjা দাও। 

(o) What is per capita income? 
মাথািপছু আয় িক ? 

(p) What is net national product? 
িনট জাতীয় উৎপাদন িক ? 

  
2. Answer any four questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ  

5×4 = 20

(a) State the characteristics of indifference curve. Prove that two indifference curves 
cannot intersect each other. 

িনরেপk রখার বিশ gিল আেলাচনা কেরা। pমাণ কেরা dিট িনরেপk রখা পরsর পরsরেক 
ছদ করেত পাের না। 

3+2

(b) Distinguish between change in demand and change in quantity demanded. 

চািহদার পিরবতন এবং চািহদার পিরমােণ পিরবতন-এর মেধ  পাথক  িনেদশ কেরা। 
(c) How the market equilibrium price is determined with the help of market demand 

curve and market supply curve. 

বাজার চািহদােরখা এবং বাজার যাগান রখার সাহােয  বাজাের িকভােব ভারসাম  দাম িনধািরত হয় ? 
(d) How is price elasticity of demand measured on a particular point on a negatively 

sloped demand curve? 

ঋণাtক ঢালসmn কান চািহদা রখার িনিদ  িবnুেত িকভােব চািহদার দামগত িsিতsাপকতা 
পিরমাপ করা হয়। 

(e) What do you mean by cross elasticity of demand? State the factors in which 
elasticity of demand depends. 

চািহদার পারsিরক িsিতsাপকতা বলেত িক বােঝা ? চািহদার িsিতsাপকতা িক িক িবষেয়র উপর 
িনভর কের ? 

(f) How the short run equilibrium of a firm is determined in a perfectly competitive 
market structure. 

পূণ pিতেযািগতামূলক বাজাের slকািলন সমেয় একিট ফােমর ভারসাম  িকভােব িনধািরত হয় ? 
(g) Prove that marginal cost is dependent only on variable cost. 

pমাণ কেরা pািnক ব য় কবলমাt পিরবতনশীল ব েয়র উপর িনভরশীল। 
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(h) Distinguish between demand pull inflation and cost push inflation. 

চািহদার বৃিdজিনত মুdাsীিত এবং ব য় বৃিdজিনত মুdাsীিতর মেধ  পাথক  িনেদশ কেরা। 

(i) Discuss the difficulties of calculating national income in India. 

ভারেতর জাতীয় আয় পিরগণনায় অসুিবধাgিল আেলাচনা কেরা। 

(j) Distinguish between real national income and nominal national income. 

pkত জাতীয় আয় এবং নিমক জাতীয় আয়–এর মেধ  পাথক  িনেদশ কেরা। 
(k) Discuss briefly the measures of calculating national income in India. 

ভারেতর জাতীয় আয় পিরমােপর িবিভn পdিতgিল সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 
  

3. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র  উtর দাওঃ 

10×2 = 20

(a) Discuss how equilibrium price and quantity are determined in monopoly. 

একেচিটয়া বাজাের িকভােব ভারসাম  দাম ও পিরমাণ িনধািরত হয় আেলাচনা কেরা। 
10

(b) What do you mean by elastic and inelastic demand? Explain how a market 
demand curve is derived from individual demand curve? 

িsিতsাপক এবং অিsিতsাপক চািহদা বলেত িক বােঝা ? ব িkগত চিহদা রখা থেক িকভােব 
বাজার চিহদা রখা িনধারণ করা হয় দখাও। 

4+6

(c) Discuss the fiscal and monetary policies to control inflation. 

মুdাsীিত িনয়ntেণ রাজs ও আিথক নীিতgিল আেলাচনা কেরা। 
5+5

(d) Explain how the demand of an individual consumer can be derived from the price 
consumption curve. 

দামেভাগ রখা থেক িকভােব একজন ভাkার চািহদা রখা পাওয়া যায় তা িববৃত কেরা। 

10

(e) Explain the ‘shutdown point’ and ‘break even point’ of a perfectly competetive 
firm with the help of a diagram. 

িচেtর সাহােয  পূণ pিতেযািগতামূলক বাজাের একিট ফােমর শাট ডাউন পেয়n এবং bক ইেভন 
পেয়েnর ব াখ া কেরা। 

5+5

(f) Show how the equilibrium of a consumer is determined in the indifference curve 
approach. 

িনরেপk রখার সাহােয  িকভােব একজন ভাkার ভারসাম  িনধািরত হয় দখাও। 

10

(g) Explain Fisher’s quantity theory of money. 

িফসােরর অেথর পিরমাণ তttিট ব াখ া কেরা। 

10

  
 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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