
Surendranath College for Women 
Part II (General) Supplementary Examination 2020 

Paper II - Micro & Macro Economics 
 
Full Marks: 50       Time: 2 hours 

Group A 
Answer any four questions:      5x4 = 20 
 
1. (i)  What is Perfect Competition? 
 (ii) What is Monpoly? 
 (iii) Define Oligopoly. 
 (iv) Define monopolistic competition. 
 (v)  State Say’s law of market. 
 (vi) What is stagflation? 
 (vii) What is profit? 
 (viii) What is free trade? 
 

Group B 
Answer any two questions:      15x2 = 30 
 
2. What are the characteristics of oligopoly?    15 
3. Distinguish between perfect competition & monopoly.  15 
4. Distinguish between demand-pull & cost-push inflation. 15 
5. What are the arguments for & against protection in international trade? 15 
6. What are the monetary & fiscal policies to get rid of inflation?  15 



7. How short run equilibrium is determined under perfect competition at firm level? 
          15 

8. What are the factors determining real wage? What is the role of trade union in wage 
determination in a competitive set-up?    8+7 

9. Explain the concept of classical theory of employment & output. 15   
     

   
Bengali Version 

িবভাগ ক 

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

১. (i) পূণ িতেযািগতার সং া দাও। 

 (ii) একেচিটয়া কারবার বলেত কী বাঝ? 

 (iii) অিলেগাপিলর সং া দাও। 

(iv) একেচিটয়া িতেযািগতামূলক বাজার বলেত কী বাঝ? 

(v) স’র বাজার িনয়মিট িববৃত কর। 

(vi) ম া ীিত কােক বেল? 

(vii) মুনাফার সং া দাও। 

(viii) মু  বািণজ  কােক বেল?  

 

িবভাগ খ 

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

২. অিলেগাপিলর বিশ িল ব াখ া কর?     15 



৩. পূণ িতেযািগতামূলক বাজার এবং একেচিটয়া কারবােরর মেধ  পাথক  কী কী? ব াখ া কর। 

         15 

৪. চািহদা বৃি জিনত মু া ীিত এবং ব য় বৃি জিনত মু া ীিতর মেধ  পাথক িল ব াখ া কর। 

         15 

৫. আ জািতক বািণেজ  সংর েণর পে  ও িবপে  যুি িল কী কী?  15 

৬. মু া ীিতর হাত থেক মুি  পেত আিথক ও রাজ  প িত িল কী কী? সংে েপ ব াখ া কর। 

         15 

৭. পূণ িতেযািগতামূলক বাজাের কালীন সমেয় ফােমর ভারসাম  কী ভােব অজন করা স ব, 

ব াখ া কর।        15 

৮. কৃত মজুির িনধারক িবষয় িল কী কী? পূণ িতেযািগতামূলক বাজাের মজুিরর হার িনধারেণর 

ে  িমক সংগঠেনর ভূিমকা আেলাচনা কর।    7+8 

৯. কমসং ান সং া  এবং উৎপাদন সং া  ািসক াল ধারণািট ব াখ া কর। 15  

             


