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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A./B.Sc. Honours Part-III Examination, 2020 

ECONOMICS 

PAPER-ECOA-VII 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধয্s সংখয্ািট পূণর্মান িনেদর্শ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথর্ীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধয্ 
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

All symbols are of usual significance. 

 GROUP-A 

িবভাগ-ক 

1. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 

4×2 = 8

(a) The nine digits 1, 2, 3, …… , 9 are arranged in random order to form a nine digit 
number. Find the probability that 1, 2 and 3 appear as neighbours in the order 
mentioned. 

(1, 2, 3, …… , 9) অ gিল েয েকান ভােব িবনয্াস কের একিট 9 অ  িবিশ  সংখয্া গঠন করা হল। 
এই সংখয্ার মেধয্ 1, 2 ও 3 এই িতনিট অ  সবর্দা পাশাপািশ থাকার সmাবনা িনণর্য় কেরা। 

(b) If two events A and B are independent, then show that cA  and cB  are also 
independent. 

যিদ A এবং B  sাধীন ঘটনা হয়, তাহেল েদখাও েয cA  এবং cB  sাধীন ঘটনা হেব।  
(c) The joint probability distribution of two variables X and Y is given below 

dিট চলরািশর মেধয্ সংযুk সmাবনাপু  অেপkক েদওয়া হল 
Y

X 
0 1 

0 
8
1  

8
1  

1 
8
1  

8
5  

 Evaluate the marginal distribution of X and conditional distribution of Y 
given 1X . 

X-এর pািnক িনেবশন এবং Y-এর সােপk িনেবশন িনণর্য় কেরা যখন 1X । 
(d) Explain the concepts of sampling distribution and type-I error. 

নমুনা িবনয্াস ও Type-I  ািn ধারণা dিট বয্াখয্া কেরা। 
(e) Define a ‘sufficient’ estimator. 

একিট ‘Sufficient’ পিরমাপেকর সংjা দাও। 
(f) Explain ‘two tail test’ of hypothesis testing. 
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pকl পরীkার েkেt ‘‘dই পুc িবিশ ’’ পরীkা কােক বেল ? 
  

2. Answer any one question from the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ 

5×1 = 5

(a) (i) What is Standard Error of a statistic? 

 একিট sয্ািটসিটk-এর সমক ািn কােক বেল ? 

(ii) If nxxx ,.....,, 21  is a random sample from an infinite population with 

variance 2  and x  is sample mean. Show that   2)(1 xxin  is a biased 

estimator of 2  but the bias becomes negligible for large n. 

 ধরা যাক nxxx ,.....,, 21  একিট সমসmব নমুনা যা একিট অসীম জনসংখয্া েথেক েনওয়া 
হেয়েছ। যিদ জনসংখয্ার েভদমান 2  এবং নমুনা গড় x  হয়, েদখাও েয   2)(1 xxin  হল 

2  এর একিট পkপাতd  পিরমাপক। যিদও n এর বৃহৎ মােনর েkেt এই পkপাতd তা 
অবjা করা যায়। 

2+3

(b) (i) Define Binomial distribution. Show that the standard deviation of any 

binomial function is npq  (n, p, q have usual meanings). 

 িdপদ িনেবশেনর সংjা দাও। েদখাও েয েকান িdপদ িনেবশেনর সমক িবcয্িত হেব npq  
(n, p, q pেতয্েকই সাধারণ অথর্বহ)। 

(ii) A speaks truth in 70% cases B speaks lie in 20% cases. If they don’t 
influence each other, in what percentage of cases are they likely to contradict 
each other, narrating the same incident. 

 A 70% সমেয় সতয্ বেল, এবং B 20% সমেয় অসতয্ বেল। যিদ তারা এেক অপরেক pভািবত 
না কের, েসেkেt একই ঘটনা তারা িভnভােব বয্াখয্া করেব তার সmাবনা কত ? 

1+2+2

  
3. Answer any one question from the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ 

12×1 = 12

(a) (i) What is the probability that a leap year selected at random will contain 53 
Sundays? 

 সমসmবভােব িনবর্ািচত একিট িলপইয়াের 53 িট রিববার থাকার সmাবনা কত ? 

(ii) Define a Normal distribution. 
 একিট sাভািবক িনেবশেনর সংjা দাও। 
(iii) In a Normal distribution 8% of the item are under 50 and 10% are over 60. 

Find mean and S.D.  

 Given: 




z

z dze 22

2

1


 = 0.08  when z = 1.4 

   = 0.10  when z = 1.28 

 একিট sাভািবক িনেবশেনর 8% বst 50 এর িনেচ এবং 10% বst 60 এর উপের। িনেবশেনর 

গড় ও সময্ক িবcয্িত িনণর্য় কেরা। েদওয়া আেছঃ 




z

z dze 22

2

1


= 0.08  যখন z = 1.4 

         = 0.10  যখন z = 1.28 

3+1+8
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(b) (i) What are the differences between ‘statistic’ and ‘parameter’? 

 ‘sয্ািটসিটk’ ও ‘পয্ারািমটােরর’ পাথর্কয্ িক ? 

(ii) If 3% of the bolts manufactured by a company are defective, what is the 
probability that in a sample of 200 bolts, 5 will be defective? 

 যিদ একিট েকাmািনর ৈতির করা বlgিল 3% trিটপূণর্ হয়, তেব নমুনা িহসােব 200 বlর মেধয্ 
5 িট trিটপূণর্ হওয়ার সmাবয্তা কত ? 

(iii) If 0H  is accepted at %1  level of significance, it will be definitely accepted 

at %2  level of significance, where 21    — True or False? Give 
reasons. 

 যিদ 0H  %1  তাৎপযর্ সীমায় গৃহীত হয়, তেব তা অবশয্ই %2  তাৎপযর্ সীমায় গৃহীত হেব, 
যখন 21    — িঠক না ল ? কারণসহ বয্াখয্া কেরা। 

(iv) If the variances of independent and unbiased estimators 321 ,, TTT  of 

parameter   are in the ratio 2:3:5, which of the following estimators of 
parameter   would you prefer most? 

 4)2(,4)2( 321321 TTTTTT   , and  4)2( 321 TTT  . 

 পয্ারািমটার  -র িতনিট sাধীন ও ঁিকিবহীন পিরমাপক সমূহ 321 ,, TTT –এর েভদা gিল 

2:3:5 অনুপােত থাকেল নীেচর িতনিট পিরমাপক সমnয়gিলর মেধয্ tিম সবর্ািধক েকানিটেক 
পছn করেব ? 4)2(,4)2( 321321 TTTTTT   এবং 4)2( 321 TTT  . 

4+2+3+3

(c) (i) Calculate Standard Error of sample mean in both SRSWR and SRSWOR. 
Under what condition do they become equal? 

 SRSWR এবং SRSWOR পdিত dিটর িভিtেত গৃহীত নমুনা গেড়র সমক ািn িনণর্য় কেরা। 
কখন তারা pায় সমান হেয় যায় ? 

(ii) Weight of 4 boys in a group have been recorded (in lbs) as 30, 32, 34 and 36. 
If a random sample of size 2 is drawn with replacement from them obtain 
sampling distribution of sample mean. 

 একিট grেপ 4 জন বালেকর ওজন হল 30, 32, 34 এবং 36 (পাউn)। এখান েথেক dিট মান 
িবিশ  সmাবয্ নমুনাgিল (পুনঃsাপন পdিতেত) সংgহ করা হল। নমুনা গেড়র নমুনা িবনয্াসিট 
েলেখা। 

(4+2+1)+5

(d) (i) In a big city 325 men out of 600 samples drawn were found to be smokers. 
Does this information support the conclusion that majority of men in the city 
are smokers? 

 একিট বড় শহের 600 জন পুrেষর নমুনার মেধয্ 325 জন ধূমপান কের েদখা যায়। এই তথয্ 
েথেক িক বলা যায় েয এই শহেরর েবিশরভাগ পুrষ ধূমপায়ী ? 

(ii) The mean IQ for a group of 25 children is 108.481, the standard deviation is 
17.255. Test whether the observed mean is significantly greater than 100. 
(Given 492.2,711.1 24,01.024,05.0  tt ) 

 25 জন িশ েদর একিট দেলর গড় বুdয্া  (IQ) হল 108.481 এবং সময্ক িবcয্িত হল 17.255 
যাচাই কrন উপলb গড় 100 েথেক যেথ  েবিশ িকনা। (েদওয়া আেছ ,711.124,05.0 t  ও 

492.224,01.0 t  )। 
(iii) Define “Confidence Interval” and “Power of a test”. 

 “Confidence Interval” এবং “Power of a test” এর সংjা দাও। 

4+4+(2+2)
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 GROUP-B 

িবভাগ-খ 

4. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 

4×2 = 8

(a) If 5
)2(

6
2





q
MR , show that the demand function is 5

)2(

3





q
P , where ‘q’ 

is the output. 

যিদ 5
)2(

6
2





q
MR  (‘q’ যখন উৎপাদন), তেব েদখাও েয, 5

)2(

3





q
P

 
তার চািহদা 

অেপkক হেব। 
(b) In a macro-economic model we have 

dt

tdC
ktIbtaytC

)(
)(,)()(   and 

10,0,),()()(  akbtItCty . Derive the differential equation for )(ty . 

উপেরর ময্াk-অথর্নীিতর মেডেল )(ty  এর অnকর্লন  (Differential) সমীকরণিট িনণর্য় কেরা। 
(c) What is the difference between Dominant Strategy equilibrium and Nash 

equilibrium? What is a fair game? 

েগম তেtt pভাবশালী েকৗশল ও নয্াস ভারসােময্র পাথর্কয্ িক ? Fair game (নয্াযয্ েগম) কােক বেল ? 
(d) Show that the dual of the dual is Primal itself in any linear programing problem. 

েদখাও েয, েয েকান একিট সরল ৈরিখক েpাgািমং সমসয্ার েkেt ৈdত (Dual) সমসয্ার ৈdত সমসয্া 
আদেত মূল (Primal) সমসয্া। 

(e) Check whether Hawkins-Simon condition is satisfied for the technology 

  

















04.02.0

9.05.01.0

4.025.01.0

 

উপেরর pযুিkিট হিকn-সাইমন শতর্পূরণ কের িকনা েদখাও। 

(f) Using Cramer’s rule, find out the equilibrium value of y and r from the following 
Keynesian Model. 

িনmিলিখত েকইনসীয় মেডল েথেক kামার পdিতর সাহােযয্ y এবং r  এর ভারসাময্ মাt িনধর্ারণ কর। 

 100,5.225.0,2.0102,84.0  sd MryMrIC  

  

5. Answer any one question from the following:  

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ 

5×1 = 5

(a) Write a note on ‘complementary-slackness relation’ in linear programing problem 
(LPP). 

সরলৈরিখক েpাgািমং সমসয্ায় “Complementary-slackness relation” এর উপর একিট টীকা 
েলেখা। 

5
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(b) Consider the game with the following pay off matrix  

  Player - B 
 21 BB  

 Player - A  







 2

62

2

1

A

A
   and  

নীেচর েগমিটর Pay off matrix িট অনুসরণ কেরা। 
 Player - B 
 21 BB  

 Player - A  







 2

62

2

1

A

A
   এবং  

 
(i) Show that the game is strictly determinable for some value of  . 

 েদখাও েয েগমিটর িনিদর্  সমাধান সmব  –এর েকান মােনর জনয্। 

(ii) Determine the value of the game. 

 েগমিটর মূলয্ িনণর্য় কেরা। 

(iii) Is the game biased? 

 উপেরাk েগমিট িক একেপেশ ? 

3+1+1

  

6. Answer any one question from the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ 

12×1 = 12

(a) (i) Show that the following LPP has no solutions. 

 Max  21 2xx   

 Subject to  221  xx  

  3
2 2
1  x

x
 

  0, 21 xx  

 েদখাও েয উপেরাk LPP িটর েকান সমাধান েনই। 

(ii) Solve the LPP graphically 

 িনmিলিখত LPP িটর সমাধান কেরা (Graphically)  
 Max yxz 3  

 Subject to 305  yx  

  1234  yx  

  5y  

  0, yx  

8+4
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(b) Set up the Samuelson Model of Multiplier Accelerator Interaction. Use the 
solution of the second order difference to interpret the time path of output Y for 

(i) 2)1( SV   (ii) 2)1( SV  ; where Y, V, S have usual meaning. When 
will output Y oscillate in this model? 

gণক তেttর ঘাত-pিতঘাত িবষয়যুk সয্ামুেয়লসেনর মেডলিট উপsাপনা কেরা ও িdঘাত বয্বধান 
সমীকরণিটর সমাধান সূেtর সাহােযয্ ঐ মেডেল Y এর স ার পথিট িবে ষণ কেরা যখন  
(i) 2)1( SV    এবং (ii) 2)1( SV  ; মেডেল কখন Y  নামা-ওঠা (Oscillate) করেব ? 

10+2

(c) Given the following technology matrix for a two-industry economy: 

িনmিলিখত dিট িশl িবিশ  অথর্নীিতর pযুিk ময্াি kিট েদওয়া হেলাঃ 

 Steel Coal 

Steel 0.2 0.2 

Coal 0.4 0.1 

 

Write down the input-output table for the economy, when final demand targets are 
Rs. 100 crores in steel and Rs. 20 crores in coal. Is the system viable? 

যিদ Steel এবং Coal এর েশষ চািহদা লkয্ যথাkেম Rs. 100 crores এবং Rs. 20 crores হয়, 
তেব অথর্নীিতর উপাদান-উৎপাদন েটিবলিট রচনা কেরা। ঐ উৎপাদন পdিতিট gহণেযাগয্ িক ? 

8+4

(d) Let the demand and supply function for a commodity be 
dt

dP
PD    and 

0,,,;   PS ; Assuming again that market is cleared at every 
point of time, find out the time path of price and comment on it. 

ধরা যাক েকান একিট dেবয্র চািহদা ও েযাগান অেপkকgিল হল 
dt

dP
PD    এবং 

0,,,;   PS ; যিদ বাজার সবর্দা Clear থােক তেব দােমর স ার পথিট িনণর্য় 
কেরা ও তার ৈবিশে য্র উপর মত pকাশ কেরা।  

12
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