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Full Marks: 50       Time: 2 hours 

Group A 
Answer any four questions:      5x4 = 20 
 
1. (i)  What is demand? 
 (ii) What is economics? 
 (iii) Define indifference curve. 
 (iv) Define production function. 
 (v)  What is national income? 
 (vi) What is public debt? 
 (vii) What is M2 ? 
 (viii) What is marginal propensity to consume? 
 

Group B 
Answer any two questions:      15x2 = 30 
 
2. State & explain the law of demand. What are the exceptions to this law? 5+10 
3. Define (i) price elasticity of demand; (ii) income elasticity of demand; (iii) cross 

price elasticity of demand.        5+5+5  
4. Explain the three different methods of measuring national income.  15   



5. Explain the advantages & disadvantages of direct and indirect tax.  15 
6. Distinguish between (i) Large Scale & Small Scale Production; (ii) Returns to factor 

& Returns to scale; (iii) Fixed Cost & Variable Cost.    5+5+5 
7. What are the functions of commercial banks?    15 
8 What are the functions of central bank?     15 
9. State & explain Fisher’s version & Cambridge version of the Quantity Theory of 

Money.         8+7   
 

Bengali Version 
িবভাগ-ক 

য কানও চারিট ে র উ র দাও:      5x4 = 20 

১. (i) চািহদার সং া দাও। 

 (ii) অথনীিত বলেত কী বাঝ? 

 (iii) িনরেপ  রখার সং া দাও। 

(iv) উৎপাদন অেপ ক বলেত কী বাঝ? 

(v) জাতীয় আেয়র সং া দাও। 

(vi) সরকাির ঋণ কােক বেল? 

(vii) M2 –এর সং া দাও। 

(viii) াি ক ভাগ বণতা কােক বেল?  

 

িবভাগ-খ 

য কানও দু’িট ে র উ র দাও:     15x2 = 30  

২. চািহদার সূ িট িববৃত কর। এই সূে র ব িত ম িল কী কী?  5+10 



৩. চািহদার দামগত ি িত াপকতা, চািহদার আয়গত ি িত াপকতা এবং পার িরক দামগত 

ি িত াপকতার সং া দাও এবং ধারণা িল ব াখ া কর।   5+5+5 

৪. জাতীয় আয় পিরমােপর িতনিট প িত কী কী? সংে েপ ব াখ া কর।  5+5+5 

৫. ত  এবং পেরা  কেরর সুিবধা ও অসুিবধা িল ব াখ া কর।  15 

৬. পাথক  কর: (i) বৃহদায়তন মা ায় উৎপাদ ন ও ু ায়তন মা ায় উৎপাদন 

     (ii) উপাদােনর িতদান ও মা ার িতদান 

                  (iii) ি র ব য় ও পিরবতনশীল ব য়    5+5+5 

৭. বািণিজ ক ব াে র কাযাবলী উে খ কর ও ব াখ া কর।   15 

৮. ক ীয় ব াে র কাজ িল কী কী? সংে েপ ব াখ া কর।   15 

৯. অেথর পিরমাণ তে র ে  িফশােরর ভাষ  এবং কমি জ ভাষ  িববৃত কর এবং ব াখ া কর। 

         8+7      


