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B.A/ B.Sc. 3rd Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 
Subject: Economics 

Paper: SEC-1 
Time: 2 Hours           Full Marks: 40 

 

[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। ] 

Students are requested to answer from: 

Indian Official Statistics 
Or 

Managerial Economics 
Or 

Insurance Market and Product 
 

(Indian Official Statistics) 
 

A. Answer any Eight (8) questions:       5 × 8 = 40 

যয যকানও আটক্ষট প্রশ্নের উত্তর দাও- 

1 Explain about the statistical system in India before and after Independence. 

স্বাধীনোর আশ্নে এবং পরবেেী সময়কাশ্নি ভারশ্নের পক্ষরসংখ্যান বযবস্থা সম্পশ্নকে বযাখ্যা কর। 

2 Express Gross Reproduction rate in terms of Total Fertility Rate. 

যমাট উবেরোর হাশ্নরর (Total Fertility Rate) পক্ষরশ্নপ্রক্ষিশ্নে যমাট প্রেনন হার (Gross 

Reproduction rate) যক বযাখ্যা কর । 

3 Explain the aims and objectives of official Statistics. 

সরকারী পক্ষরসংখ্যাশ্ননর িিয এবং উশ্নেশযগুক্ষি বযাখ্যা কর। 

4 Discuss about the features of economic census. 

অর্েনৈনক্ষেক আদমশুমাক্ষরর ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিাচনা কর । 
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5 What are the main functions of Financial Statistics in Economic survey? 

অর্েনৈনক্ষেক ক্ষনরীশ্নখ্ আক্ষর্েক পক্ষরসংখ্যাশ্ননর প্রধান কােগুক্ষি কী কী? 

6 Explain the factors, which helps to make up population statistics? 

েনসংখ্যার পক্ষরসংখ্যান সংেঠশ্নন সহায়ো কশ্নর এমন উপাদানগুক্ষি আশ্নিাচনা কর । 

7 “Demographic indices as Social Statistics” – Explain 

“সামাক্ষেক পক্ষরসংখ্যান ক্ষহসাশ্নব েনসংখ্যার সূচকগুক্ষি” – বযাখ্যা কর । 

8. How are socio-economic surveys conducted in India? 

ভারতে আর্থ-সামাজিক সমীক্ষাগুজি জকভাতে পজরচাজিে হয়? 

9. Give an overview of the sources and nature of financial market data in India. 

ভারতের আজর্থক োিার-সংক্রান্ত েতর্ের উত্সগুজি ও প্রকৃজে সম্বতে একজি ধারণা দাও৷ 

10. Explain the methods for determining the National Income. 

োেীয় আয় ক্ষনধোরশ্নণর পদ্ধক্ষে বযাখ্যা কর।  

 

(Managerial Economics) 
B. Answer any eight (08) questions:         5×8=40 

যয যকানও আটক্ষট প্রশ্নের উত্তর দাও- 

1. What is demand forecasting? What are the criteria of a good forecasting 

method?  
চাক্ষহদার পূবোভাস কী? একক্ষট ভাি পূবোভাস পদ্ধক্ষের মানদণ্ডগুক্ষি কী? 

   

2. What are the criticisms of profit maximisation hypothesis?  

মুনাফা সেথাজধকরণ েতের ত্রূজিগুজি কী কী? 

3. Discuss briefly the main features of Cyert and March’s theory of the firm. 

Cyert এবং March এর ফামে সংক্রান্ত েত্ত্বক্ষটর মূি ক্ষবষয় গুক্ষি আশ্নিাচনা কশ্নরা |   

 

4. Write short notes on (a) Delphi method. (b) expert opinion method  

সংক্ষিপ্ত ক্ষটকা  যিশ্নখ্া- (a)Delphi method (b) ক্ষবশ্নশষজ্ঞ মোমে পদ্ধক্ষে   

 



3 
 

5. What do you mean by investment in financial assets? Distinguish between real 

and financial assets.          

আক্ষর্েক সম্পশ্নদ ক্ষবক্ষনশ্নয়াে বিশ্নে কী যবাঝ? প্রকৃে এবং আক্ষর্েক সম্পশ্নদর মশ্নধয পার্েকয কশ্নরা | 

 

6. Discuss two methods of price determination.  

দাম জনধথারতণর দুজি পদ্ধজে আতিাচনা কর। 

 

7. A store uses 40% mark up on cost. Find the cost of a pair of shoes that sells for 

$60.        

একক্ষট যদাকান উৎপাদন দাম এর ওপর 40% মাকে আপ বযবহার কশ্নর | এক যোডা েুশ্নো 60 ডিাশ্নর ক্ষবক্ষক্র 

হয়। েুশ্নোর উৎপাদন (খ্রচ)দাম ক্ষনণেয় কশ্নরা | 

 

8. Calculate the equation of the linear demand curve from the data given below 

and calculate the price elasticity of demand for demand being equal to 78 unit.  

 নীশ্নচ যদওয়া যডটা যর্শ্নক বরক্ষখ্ক চাক্ষহদা কাশ্নভের সমীকরণ েণনা কর এবং যখ্ন চাক্ষহদার পক্ষরমাণ 78, েখ্ন 

দাশ্নমর ক্ষস্থক্ষেস্থাপকো ক্ষনণেয় কর।    

Price (p) 4 5 6 8 9 

Demand (q) 90 85 75 70 60 

 

 

9.  Discuss the different types of alternative investments.  
ক্ষবকল্প ক্ষবক্ষনশ্নয়াশ্নের ক্ষবক্ষভন্ন ধরণ সম্পশ্নকে  আশ্নিাচনা কশ্নরা ।    

 

10. What do you mean by Limit Pricing? Show how in Limit Pricing theory, the 

long-run equilibrium price is set above the purely competitive level and below 

the monopoly price. 
সীমাবদ্ধ মূিয ক্ষনধোরশ্নণর বিশ্নে কী যবাশ্নঝা? সীমাবদ্ধ মূিয ক্ষনধোরশ্নণর েত্ত্ব অনুযায়ীশ্নদখ্াও যয  দীর্েশ্নময়াদী 

ভারসাময -এ  যকাশ্ননা ফামে যয দাম ক্ষনধোরণ কশ্নর ো মূিে পূণে  প্রক্ষেশ্নযাক্ষেোমূিক দাশ্নমর  উপশ্নর এবং 

একশ্নচক্ষটয়া মূশ্নিযর দাম এর ক্ষনশ্নচ র্াশ্নক ।    
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(Insurance Market and Product) 
A.    C. Answer any eight (08) questions:     5×8=40 

যয যকানও আটক্ষট প্রশ্নের উত্তর দাও- 

1. Explain briefly the primary functions of insurance. 

Insurance ো জেমার প্রধান কাি গুজি সংতক্ষতপ েোখ্ো কর।  

2. Distinguish between life insurance and general insurance. 

িীেন জেমা ও সাধারণ জেমার পার্থকে কর। 

3. Explain important functions of IRDA. 

IRDA –এর প্রধান কাি গুজি আতিাচনা কর। 

4. Explain briefly the impact of privatization on insurance product diversification in 

India. 

জেজভন্ন জেমা-বেজচতযের উপর বেসরকাজরকরতণর প্রভাে সংতক্ষতপ আতিাচনা কর।  

5. Explain the principles of “Utmost Good Faith” and “Proximate Cause” of insurance. 

Insurance ো জেমার “পরম ভাি জেশ্বাস” ও “অেেেজহে কারণ” নীজে গুজি েোখ্ো কর।   

6. Explain the principles of subrogation and contribution.  

প্রজেস্থাপন ও অেদান–এর নীজে েোখ্ো কর। 

7. What do you mean by automatic reinsurance?  

     স্বয়ংজক্রয় পুনঃেীমা েিতে জক বোঝ? 

8. What is meant by average clause? Explain with an example. 

গড় ধারা েিতে জক বোঝ? উদাহরণ সহকাতর েোখ্ো কর। 

9. What do you mean by surrender value and paid-up value? 

সমপথণ মূিে ও পজরত াজধে মূিে েিতে জক বোঝ।  

10. Define Anti- dating, Loyalty Addition and Bonus. 

অোজি বেজিং, আনুগেে ব াগ ও বোনাস এর সংজ্ঞা দাও।  

 


