B.Com 3rd Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS)
Old Syllabus: 2017-18
Subject : Indian Economy
Paper- GE-3 (3.5 CH)
The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their answers in
their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দে শক । পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে ।

Time: 3 Hours

Full Marks: 60

1. Answer any six of the following questions:-

5 x 6 = 30

নিচের প্রশ্নগুলির যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও:a) What are the major components of the Human Development Index?

মানব উন্নয়ন সূচকের মূল উপাংশগুলি কী ?
b) Briefly explain the concepts of Budget Deficit, Fiscal Deficit and Primary Deficit.

বাজেট ঘাটতি, ফিস্ক্যাল ঘাটতি ও প্রাথমিক ঘাটতির ধারণা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো ।
c) What are the problems of farm mechanization in India?

ভারতে কৃ ষি যন্ত্রকরনের সমস্যাগুলি কী?
d) Briefly explain two main causes of poverty in India.

ভারতে দারিদ্র্যের দুটি মূল কারণ সংক্ষেপে লেখো ।
e) What is the role of foreign capital for industrial development in India?

ভারতের শিল্প উন্নয়নে বৈদেশিক মূলধন এর ভূ মিকা কী?
f) What were two important features of India’s New Industrial Policy introduced in 1991?

ভারতে 1991 সালে যে নতু ন শিল্পনীতি শুরু হয় তার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল?
g) Briefly explain two major inflation management policies in India since 1991.

1991 সাল থেকে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের দুটি মূল নীতি সংক্ষেপে লেখো।

h) Distinguish between import substitution and export promotion policies for industrialization of
a nation.

কোন দেশের শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমদানি পরিবর্ত তা ও রপ্তানি প্রসারের নীতির পার্থক্য নিরূপণ করো
।
2. Answer any three questions from the following:-

10 x 3 = 30

নিচের প্রশ্নগুলির যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:a) Briefly explain the changes in the sectoral composition of national income in India during the
plan period.

পরিকল্পনাকালে ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বন্টনের পরিবর্ত ন সংক্ষেপে আলোচনা করো ।
b) To what extent has India's public distribution system of food grains ensured the nation's food
security?

ভারতে খাদ্যশস্যের গণবণ্টন ব্যবস্থা দেশের খাদ্যসুরক্ষা কতদূর সুনিশ্চিত করতে পেরেছে?
c) Briefly explain the two way relationship between population growth and economic
development of a nation.

কোন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে দ্বিমুখী সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করো ।
d) Briefly express your thoughts on the recent initiative of privatization of India's public sector
enterprises.

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে সরকারি শিল্প ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণের উদ্যোগের বিষয়ে তোমার ভাবনা
সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো ।
e) Briefly explain the changes in the composition, volume and direction of India’s foreign trade
in the post liberalization period.

উদারিকরনের পরবর্তী যুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন, পরিমাণ এবং অভিমুখের কিরূপ
পরিবর্ত ন ঘটেছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করো ।

………………………

B.Com. 3rd Semester (Honours) Examination, 2021(CBCS)
New Syllabus: 2020-21
Subject: Principles of Economics
Paper: GE-3 (3.5CH)
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 সংখ্যাগুলি প্রশ্নের পুর্ণমানের নির্দে শক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

1. Answer any Six (6) questions.
5x6= 30
যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও।
(a) Graphically explain the difference between change in quantity supplied and change in
supply.
জোগানের পরিমানের পরিবর্ত ন এবং জোগানের পরিবর্ত নের মধ্যে পার্থক্য লেখচিত্রের সাহায্যে
ব্যাখ্যা করো।
(b) Show that two indifference curves do not touch or intersect each other.
দেখাও যে দুটি নিরপেক্ষ রেখা কখনই পরস্পরকে ছেদ বা স্পর্শ করে না।
(c) Distinguish between different types of Returns to Scale.
বিভিন্ন ধরনের মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদানের মধ্যে পার্থক্য করো।
(d) Explain how the AC curve is derived from AFC and AVC curves.
AFC রেখা ও AVC রেখার থেকে AC রেখা কিভাবে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করো।
(e) Mention the major assumptions of the perfectly competitive market.
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রধান অনুমানগুলি উল্লেখ করো।
(f) Explain different types of price discrimination with example.
দাম পৃথকীকরণের প্রকারভেদগুলি উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করো।
(g) Describe with example any one form of unemployment.
বেকারত্বের কোন একটি রূপ উদাহরণ সহযোগে বর্ণনা করো।
(h) Explain the concept of saving investment equality.
সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

2. Answer any three (3) questions.
10x3= 30
যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।
(a) Graphically explain the consumer equilibrium with the help of indifference curve and
budget line.
নিরপেক্ষ রেখা ও বাজেট রেখার সাহায্যে ক্রেতার ভারসাম্যটি লেখচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা
করো।
(b) Describe the shapes of Income Consumption Curve when (i) both the goods are normal
and (ii) one good is normal and other is inferior.
( 5+5)
আয় ভোগরেখার আকৃ তি বর্ণনা করো যখন (i) দুটি দ্রব্যই সাধারণ এবং (ii) একটি দ্রব্য সাধারণ ও
অন্যটি নিকৃ ষ্ট।
(c) Explain the method of price and output determination under monopoly in the short run.
স্বল্পকালে একচেটিয়া বাজারে দাম ও উৎপাদন নির্ণয়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।
(d) Give an outline of marginal productivity theory of distribution.
বন্টনের প্রান্তিক উৎ্ পাদনশীলতার তত্ত্বের একটি রূপরেখা দাও।
(e) Briefly discuss the economic effects of inflation.
মুদ্রাস্ফীতির অর্থনৈতিক ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা করো।

