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B.A/ B.Sc. 1 Semester (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Economics
Paper: Microeconomics (CC1A/GE1)
Time: 3 Hours

Full Marks: 60

[The figures in the right hand margin indicate full marks. Candidates are required to give their
answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক । পরীিার্েীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। ]
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Answer any Six (6) questions:

5 × 6 = 30

যয যকানও ছয়ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও
(a) Define demand curve and supply curve and identity the factors responsible for
shift of demand curve and supply curve.
চাক্ষহদা ও যযাগান যরখ্া সংজ্ঞাক্ষয়ে কর এবং চাক্ষহদা ও যযাগান যরখ্ার স্থান পক্ষরবেেশ্ননর কারণগুক্ষি
ক্ষচক্ষিে কর ।
(b) Explain why is price elasticity of demand different at different points on the same
demand curve?
একই চাক্ষহদা যরখ্ার ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষবন্দুশ্নে চাক্ষহদার দামগে ক্ষস্থক্ষেস্থাপকো ক্ষবক্ষভন্ন ো বযাখ্যা কর ।
(c) Derive the short run supply curve in case of perfectly competitive firm.
পূ ণে প্রক্ষেশ্নযাক্ষগোমূ িক ফাশ্নমের যিশ্নে স্বল্পকািীন যযাগান যরখ্া ক্ষনণেয় কর ।
(d) Explain Risk and Uncertainty Bearing Theory of Profit.
ঝুুঁক্ষক ও অক্ষনশ্চয়ো বহনকারী খ্ােনা েত্ত্বক্ষি বযাখ্যা কর ।
(e) Prove that indifference curve is convex to origin.
fËj¡e Ll¡ k ¢elfr lM¡ j§m¢h¾c¥l ¢cL Ešmz
(f) What is income consumption curve? Explain the method of drawing income
consumption curves in indifference curve approach.
Bu -i¡N -lM¡ L£? ¢elfra¡ lM¡l d¡le¡u Bu i¡N lM¡l Aˆe fÜ¢a hÉ¡MÉ¡ Ll¡ z
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(g) Explain the relationship between AC and MC.
AC Hhw MC Hl j-dÉ pÇfLÑ¢V hÉ¡MÉ¡ L-l¡ z
(h) Discuss the factors determining demand for loanable funds.
GZ-k¡NÉ aq¢h-ml Q¡¢qc¡ ¢eZÑuL¡l£ Ef¡c¡e…¢m Bm¡Qe¡ Ll¡ z
2. Answer any three (3) questions:

10×3 = 30

যয যকানও ক্ষেনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও(a) With the help of a suitable diagram explain price effect, substitution effect and
income effect for a fall in price of good x measured along horizontal axis.
অনু ভূক্ষমক অি বরাবর পক্ষরমাপকৃে x দ্রশ্নবযর দাম কমার ফশ্নি উদ্ভূে দাম প্রভাব, পক্ষরবেে প্রভাব ও
আয় প্রভাব ক্ষচে সহ বযাখ্যা কর ।
(b) Explain the method of price and output determination under monopoly market in
the short run.
একশ্নচক্ষিয়া বাোর স্বল্পকাশ্নি ক্ষকভাশ্নব দাম ও উৎপাদশ্নন ক্ষনর্োক্ষরে হয় ো বযাখ্যা কর ।
(c) Explain how the supply curve of an individual labour is derived?
একেন শ্রক্ষমশ্নকর যযাগান যরখ্া ক্ষকভাশ্নব ক্ষনরূক্ষপে হয় ো বযাখ্যা কর ।
(d) Establish the relation among average revenue, marginal revenue and price elasticity of
demand.
Ns -l¢i¢eE, fË¡¢¿¹L -l¢i¢eE Hhw Q¡¢qc¡l c¡jNa ¢ÙÛ¢aÙÛ¡fLa¡l j-dÉ pÇfLÑ fË¢aù¡ L-l¡ z
(e) Give an outline of marginal productivity theory of distribution.
h¾Vel fË¡¢¿¹L Evf¡cen£ma¡l ašÄl HL¢V l¦flM¡ c¡Jz
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