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WBCS Economics Syllabus 

WBPSC WBCS Economics Syllabus 
Paper – I : 1. Microeconomic Theory  

2. Macroeconomic Theory  
3. International Trade Theory  
4. Public Finance  
5. Statistics and Econometrics  
 
1. Microeconomic Theory 
 i. Consumer Theory  
ii. Production and cost- returns to scale, short run and long 
run costs  
iii. Market Structure-Perfect competition, Monopoly, 
Monopolistic Competition, Oligopoly  
iv. General Equilibrium and Welfare (optimality of perfect 
competition)  
v. Marginal Productivity Theory of Distribution 
 
2. Macroeconomic Theory  
i. National Income Accounting  
ii. The economy, in the long run, the economy in the short 
run, Fiscal and Monetary policy using IS-LM, Growth 
Theory—Harrod-Domar Model, Solow Model, Endogenous 
Growth.  
 
3. International Trade Theory  
i. Classical — Ricardo, Neoclassical – Hecksher- Ohlin  
ii. Imperfect competition and trade, Intra-industry trade  
iii. Trade Policy—Tariff, Quota  
iv. Current and Capital Account in Balance of Payments, 
Fixed and Flexible exchange rate systems  
v. Open economy macroeconomics — Mundell-Fleming 
model  
4. Public Finance  
a. Theory of externality and market failure  
b. Public Goods and Role of the Public Sector  
c. Budget — Different concepts d. Tax—indirect and direct, 
VAT, subsidy and transfers. Public debt and its burden  
 
5. Statistics & Econometrics  
1. Measures of Central Tendency & Dispersion  



www.byjusexamprep.com 
 

2. Theory of Probability  
3. Sampling Theory  
4. Inference  
5. Econometrics—Classical Linear Regression Model 
 

Paper – II : 1. Development  
2. The Indian Economy  
(a) Pre-independence period  
(b) Post-independence pre-liberalisation period  
(c) Post-liberalisation period  
(d) The West Bengal Economy  
 
1. Development  
(a) Process of development Lewis Model Harris Todaro 
Model Demographic change and occupational 
transformation  
(b) Trade and Development Trade as an engine of growth  
(c) Planning vs. Market Model of Development Poverty and 
Inequality  
(d) Capability and Human Development including issues of 
Gender  
(e) Environment and development 
2. The Indian Economy  
(a) Pre-independence Land system Commercialisation of 
agriculture Deindustrialisation Drain Theory Development 
of Indian Railways  
(b) Post-independence Planning models and experience till 
Seventh Plan Change in the composition of national 
income—Agriculture, Industry & Services. Agriculture—
Green Revolution Industry—Role of Public Sector  
(c) Post-Liberalisation Changing role of Planning (from 
centralised to indicative, participatory and decentralised 
planning.) Salient features of NEP Progress in Reforms—1 
st and 2nd generation Reforms Role of WTO & IMF 
Monetary and Fiscal Policies Poverty and inequality  
(d) The West Bengal Economy-A historical perspective  
i. Brief economic history of the colonial period.  
ii. Economic & demographic consequences of Partition. 
iii. Evolution of Land and Tenancy Reforms (1950-1980) 
and its economic consequence iv. Changing the composition 
of SDP  
v. Social development indicators-health, education, 
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environment  
vi. West Bengal: in relation to other major States of India. 
 

 

WBPSC WBCS Economics Syllabus – in Bengali 
Paper – I : 1. কু্ষদ্র অর্ থননতিক িত্ত্ব 

2. াভষ্টিক অর্ থননতিক িত্ত্ব 

3. আন্তর্থাতিক ফাতির্য িত্ত্ব 

4. াফতরক পাইনযান্স 

5. তযংখ্যান এফং অর্ থনীতি 

 

1. কু্ষদ্র অর্ থনৈতিক িত্ত্ব 

i ভবাক্তা িত্ত্ব 

ii. উৎাদন এফং খ্যচ- ভেলর তযটান থ, স্বল্প ভভযাদ এফং দীর্ থলভযাদী খ্যচ 

iii. ফার্ালযয কাঠালভা-তনখ্ুুঁি প্রতিলমাতিিা, একলচষ্টটযা, একলচষ্টটযা 

প্রতিলমাতিিা, অতরলিাতর 

iv াধাযি বাযাভয এফং করযাি (তনখ্ুুঁি প্রতিলমাতিিায লফ থাত্তভিা) 

v. তফিযলিয প্রাতন্তক উি্াদনীরিা িত্ত্ব 

 

2. সামষ্টিক অর্ থনৈতিক িত্ত্ব 

 

i র্ািীয আয তাফ 

ii. অর্ থনীতি, দীর্ থলভযালদ, স্বল্পলভযালদ অর্ থনীতি, IS-LM ফযফায কলয 

আতর্ থক  ভুদ্রানীতি, ভরার্ তর্তয—যাযড-ভডাভায ভলডর, ভালরা 

ভলডর, এলডালর্না ভরার্। 

 

3. আন্তর্থাতিক বাতির্য িত্ত্ব 

i ধ্রুদী - তযকালডথা, তনক্লাতকযার - ভকায- তরন 

ii. অমূ্পি থ প্রতিলমাতিিা এফং ফাতির্য, ইন্ট্রা-তল্প ফাতির্য 

iii. ফাতির্য নীতি-শুল্ক, ভকাটা 

iv ফযালরন্স অপ ভলভন্ট, তিয এফং নভনীয তফতনভয ায তলেলভ 

ফিথভান এফং ভূরধন অযাকাউন্ট 

v. উনু্মক্ত অর্ থনীতি াভষ্টিক অর্ থনীতি — ভুলডর-ভেতভং ভলডর 

 

4. পাবতিক ফাইৈযান্স 

ক ফাতযকিা এফং ফার্ায ফযর্ থিায িত্ত্ব 

খ্. াফতরক িয এফং াফতরক ভক্টলযয বূতভকা 
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ি. ফালর্ট — তফতবন্ন ধাযিা র্. কয - লযাক্ষ এফং প্রিযক্ষ, বযাট, বিত থতক 

এফং িানান্তয। াফতরক ঋি এফং িায ভফাঝা 

 

5. পতিসংখ্যাৈ এবং অর্ থৈীতি 

1. ভকন্দ্রীয প্রফিিা এফং তফচ্ছত যলিয ফযফিা 

2. ম্ভাফনায িত্ত্ব 

3. নভুনা িত্ত্ব 

4. অনুভান 

5. ইলকালনালভষ্টিক্স—ক্লাতকযার তরতনযায তযলরন ভলডর 

Paper – II : 1. উন্নযন 

2. বাযিীয অর্ থনীতি  

 

(a) প্রাক-স্বাধীনিা ভযকার 

(b) স্বাধীনিা-যফিী প্রাক-উদাযীকযলিয ভযকার 

(c) উদাযীকযি যফিী ভযকার 

(d) শ্চিভফলেয অর্ থনীতি 

 

1. উন্নয়ৈ 

(a) তফকালয প্রশ্চিযা রুই ভলডর যাতয ভটাডালযা ভলডর 

ভডলভারাতপক তযফিথন এফং ভািি রূান্তয 

(b) প্রফশৃ্চিয ইশ্চিন তললফ ফাতির্য  উন্নযন ফাতির্য 

(c) তযকল্পনা ফনাভ ফার্ায উন্নযন দাতযদ্রয  অভিায ভলডর 

(d) তরে ংিান্ত ভযা  ক্ষভিা এফং ভানফ উন্নযন 

(e) তযলফ এফং উন্নযন 

 

2. ভািিীয় অর্ থৈীতি 

 

(a) প্রাক-স্বাধীনিা বূতভ ফযফিা কৃতলয ফাতিশ্চর্যকীকযি অ-উলদযািীকযি 

ভেন িত্ত্ব বাযিীয ভযলরয উন্নযন 

(b) স্বাধীনিা-যফিী তযকল্পনায ভলডর এফং প্তভ তযকল্পনা ম থন্ত 

অতবজ্ঞিা র্ািীয আলযয িঠলন তযফিথন—কৃতল, তল্প  তযললফা। 

কৃতল-ফুর্ তফপ্লফ তল্প-যকাতয খ্ালিয বূতভকা 

(c) উদাযীকযি-উত্তয তযকল্পনায বূতভকা তযফিথন কযা (ভকন্দ্রীবূি 

ভর্লক তনলদথক, অংরিভূরক এফং তফলকন্দ্রীবূি তযকল্পনায।) 

ংোলয NEP অরিতিয প্রধান বফতিয- WTO এফং IMF-এয আতর্ থক  

আতর্ থক নীতিয 1ভ এফং 2য প্রর্লন্ময ংোয বূতভকা দাতযদ্রয এফং 

অভিা 
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(d) শ্চিভফে অর্ থনীতি-একষ্টট ঐতিাতক দৃষ্টিলকাি 

i তনলফতক ভলযয ংতক্ষপ্ত অর্ থননতিক ইতিা। 

ii. ভদবালিয অর্ থননতিক  র্নংখ্যািি পরাপর। 

iii. বূতভ  প্রর্াস্বত্ব ংোলযয তফফিথন (1950-1980) এফং এয 

অর্ থননতিক তযিতি iv. SDP এয িঠন তযফিথন 

v. াভাশ্চর্ক উন্নযন ূচক-স্বািয, তক্ষা, তযলফ 

vi শ্চিভফে: বাযলিয অনযানয প্রধান যার্যগুতরয ালর্ ম্পতকথি। 

 

 

 


