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B.A/ B.Sc. 5 Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Economics
Paper: DSE-2
(Environmental Economics)
Time: 3Hours

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) Discuss the concept of market failure in the presence of externalities.
বাক্ষহযকোর উপক্ষস্থক্ষেশ্নে বাোর বযর্েোর ধারণাক্ষি আশ্নিাচনা কর ।
(b) What is meant by transboundary environmental problem? Give two examples.
যদশীয় সীমানা উত্তর পক্ষরশ্নবশ সমসযা বিশ্নে কী যবাঝ ? দু ক্ষি উদাহরণ দাও ।
(c) With a suitable diagram, explain the notion of tradable pollution permit.
উপযু ত্ত ক্ষচত্রসহ বাক্ষণশ্নেযাপশ্নযাগী দূ ষণ অনু মক্ষের (permit) ধারণাক্ষি বযাখ্যা কর ।
(d) How can you show optimal pollution in terms of a diagram
একক্ষি ক্ষচশ্নত্রর সাহাশ্নযয কাময দূ ষণ কীভাশ্নব যদখ্াশ্নব?
(e) Discuss some key environmental problems affecting human life.
মানব েীবশ্ননর পযি িক্ষেকর ক্ষকছু প্রধান পক্ষরশ্নবশগে সমসযা সম্বশ্নে আশ্নিাচনা কর ।
(f) Discuss briefly the relation between trade and environment.
বাক্ষণেয এবং পক্ষরশ্নবশ্নশর মশ্নধয সম্পকে সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কর ।
(g) What is the function of pollution control institution? In this context discuss the role
of IPCC or green bench.
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দূ ষণ ক্ষনয়ন্ত্রন পষেশ্নদর কাযোবিী কী কী? এই প্রসশ্নে IPCC অর্বা green bench এর ভূ ক্ষমকা আশ্নিাচনা
কর ।
(h) Discuss the concept of Sustainable development.
বহমান উন্নয়শ্ননর ধারণাক্ষি আশ্নিাচনা কর ।
2. Answer any three (3) questions:

10×3 = 30

যয যকানও ক্ষেনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও(a) Discuss the concept of property right and the relevance of coase theorem in this
context.
সম্পশ্নদর অক্ষধকার ধারণাক্ষি আশ্নিাচনা কর এবং এর পক্ষরশ্নপ্রক্ষিশ্নে coase এর েত্ত্বক্ষির প্রাসক্ষেকো যদখ্াও।
(b) Discuss in short the basic concept of cost benefit analysis.
Cost benefit analysis এর মূ ি ধারণাক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কর ।
(c) Elaborate the link between economy and environment.
অর্েবযবস্থা এবং পক্ষরশ্নবশ্নশর মশ্নধয সংশ্নযাগ ক্ষবস্তাক্ষরে আশ্নিাচনা কর ।
(d) Distinguish between public, private, open access and common property resources.
গণসম্পদ, বযক্ষিগে সম্পদ, উন্মু ি আহরণশ্নযাগয সম্পদ এবং সাধারণ সম্পশ্নদর মশ্নধয পার্েকয ক্ষনশ্নদেশ কর।
(e) Using a diagram, explain the concept of pigovian tax.
ক্ষচত্র সহশ্নযাশ্নগ ক্ষপগুক্ষভয়ান কশ্নরর ধারণাক্ষি বযাখ্যা কর ।

_______________
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B.A/ B.Sc. 5 Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Economics
Paper: DSE-2 (OR)
(Public Economics)
Time: 3Hours

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।]

1. Answer any Six (6) questions:

5 × 6 = 30

যয যকানও ছয়ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাওa. What are the main objectives of public finance? Distinguish between public goods
and private goods.
সরকারী অর্েবযবস্থার মূ ি িিযগুক্ষি কী কী? গণ দ্রবয এবং বযক্ষিগে দ্রশ্নবযর মশ্নধয পার্েকয যিখ্।
b. What do you mean by the term market failure? Briefly discuss the main causes of
market failure.
বাোর বযর্েো শব্দক্ষি বিশ্নে কী যবাঝ? বাোর বযর্েোর মূ ি কারণগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কর।
c. Write a short note on the Laffer curve.
Laffer curve এর উপর একক্ষি ক্ষিকা যিখ্ ।
d. Discuss the Coase theorem in public finance.
সরকারী অর্োয়শ্নন Coase উপপাদযক্ষি আশ্নিাচনা কর ।
e. Write a short note on the Lorenz curve. If a nation’s Gini coefficient is 25.0, what
does that say about income inequality in this nation?
Lorenz curve সম্পশ্নকে একক্ষি ক্ষিকা যিখ্। যক্ষদ যকানও যদশ্নশর ক্ষগক্ষন সহগ 25.0 হয় েশ্নব যসই যদশ্নশর
আশ্নয়র ববষময সম্পশ্নকে কী যবাঝা যায়?
f. What is zero-based budgeting? Write merits and demerits of a deficit budget.
শূ নয ক্ষভক্ষত্তক বাশ্নেক্ষিং ক্ষক? ঘািক্ষে বাশ্নেশ্নির সু ক্ষবধা এবং অসু ক্ষবধাগুশ্নিা যিখ্।
g. Distinguish between external and internal public debt.
বাক্ষহযক এবং অভযন্তরীণ সরকাক্ষর ঋণ এর মশ্নধয পার্েকয কযরা ।
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h. Explain the concept of balanced budget multiplier.
সু ষম বাশ্নেশ্নি গুনশ্নকর ধারনাক্ষি বযাখ্যা কর।
2. Answer any three (3) questions:

10×3 = 30

যয যকানও ক্ষেনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাওa. What is the social cost of production? What do you mean by economy-environment
interfaces? - discuss briefly.
উৎপাদশ্ননর সামাক্ষেক বযয় কী? অর্েনীক্ষে-পক্ষরশ্নবশগে ইন্টারশ্নেস বিশ্নে কী যবাশ্নঝা ? - সংক্ষিপ্ত
আশ্নিাচনা কর।
b.

In controlling inflation, discuss the role of fiscal policy. Briefly describe shifting
and incidence of tax.
মূ িযস্ফীক্ষে ক্ষনয়ন্ত্রশ্নণ, ক্ষেস্কাি নীক্ষের ভূ ক্ষমকা ক্ষনশ্নয় আশ্নিাচনা কশ্নরা। করাঘাে এবং করপাে সম্পশ্নকে
সংশ্নিশ্নপ বণেনা কর।

c. Describe the merits and limitations of the benefit approach to taxation? Briefly
discuss basic assumptions and logic of the Ability to pay approach to taxation.
কশ্নরর সু ক্ষবধার পদ্ধক্ষের সু ক্ষবধা এবং সীমাবদ্ধোগুক্ষি বণেনা কশ্নরা? কশ্নরর যিশ্নত্র 'এক্ষবক্ষিক্ষি িু যপ
এশ্নপ্রাচ ' -এর মূ ি অনু মান এবং যু ক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কর।
d. What do you mean by optimal taxation? Discuss the types of GST in India.
Distinguish between GST and VAT (with a suitable example).
অক্ষিমাি কশ্নরর অর্ে কী? ভারশ্নে ক্ষেএসক্ষির ধরণগুক্ষি ক্ষনশ্নয় আশ্নিাচনা কশ্নরা। ক্ষেএসক্ষি এবং ভযাি
(উপযু ি উদাহরণ সহ) এর মশ্নধয পার্েকয কর।
e. What is a progressive system of taxation? Do you think that an indirect tax
necessarily imposes an excess burden compared to a direct tax of equal yield? Give
reasons. Briefly discuss the causes of the increase in public expenditure in India.
কশ্নরর প্রগক্ষেশীি বযবস্থা কী? সম পক্ষরমান অপ্রেযি কর, প্রেযি কশ্নরর েুিনায় একক্ষি অক্ষেক্ষরি যবাঝা
চাপায়- এই ক্ষবষশ্নয় যোমার মোমে বযাি কর। ভারশ্নে সরকাক্ষর বযয় বৃ ক্ষদ্ধর কারণগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ
আশ্নিাচনা কর।
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