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B.A/B.Sc 6th Semester (General) Examination, 2021(CBCS) 

Subject: Economics 

Paper: DSE -1B  
(Environmental Economics) 

 
Time: 3 hours         Full Marks-60 

The figures in the right hand margin indicate full marks. Candidates are requested to 
give their answer 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 questions:      6x5 =30 
   যে য োনও ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দোও : 
 
a. Discuss key environmental problems affecting human life. 

মানব েীবশ্নন প্রভাব ক্ষবস্তারকারী পক্ষরশ্নবশ্নশর মূি সমসযাগুক্ষি আশ্নিাচনা কর।  
 

b. What is meant by market failure? What would be the solutions for market 
failure in the presence of externalities? 
বাোর বযর্েো বিশ্নে ক্ষক ববাঝ? বাক্ষহযকোর উপক্ষস্থক্ষের কারশ্নণ সৃষ্ট বাোশ্নরর বযর্েো ক্ষনরসশ্ননর উপায় 
সম্পশ্নকে আশ্নিাচনা কর। 
 

c. Distinguish between public and common property resources. Give examples of 
these resources. 
গণসম্পক্ষত্ত ও সাধারণ সম্পক্ষত্ত উপাদাশ্ননর মশ্নধয পার্েকয কর। এই উপাদানগুক্ষির উদাহরণ দাও।  
 

d. Give an account of policy instruments controlling pollution &environmental 
degradation. 
দূষণ ও পক্ষরশ্নবশ্নশর িয় বরাশ্নধ প্রশ্নয়ােনীয় নীক্ষে ও সহায়ক বযবস্থা সম্পশ্নকে আশ্নিাকপাে কর।  
 

e. Discuss the effects of taxes and quotas as policy measures under environmental 
uncertainty. 
পক্ষরশ্নবশগে অক্ষনশ্চয়োর প্রশ্নে করাশ্নরাপ ও বকাটা ক্ষনধোরশ্নণর প্রভাব সম্পশ্নকে আশ্নিাচনা কর।  
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     f. Define EIA. Draw environmental Kuznets curve and explain it. 
EIA কাশ্নক বশ্নি? পক্ষরশ্নবশগে কুেশ্ননটস বক্রশ্নরখ্া এঁশ্নক বযাখ্যা কর। 
  

g. Discuss trans-boundary environmental challenges with example. 
 আন্তঃসীমা পক্ষরশ্নবশ্নশর বিশ্নে উদু্ভে সম্ভাবয সমসযাগুক্ষি উদাহরণ সহ আশ্নিাচনা কর।  
 

h. Discuss environmental impact of trade. 
বাক্ষণশ্নেযর পক্ষরশ্নবশগে প্রভাব আশ্নিাচনা কর। 
 

 
2. Answer any three questions.      10x3=30 
         যে য োনও টিনটি  প্রশ্নের উত্তর টিখ : 

 
a. What is Pigouvian tax? Mention advantages and disadvantages of this kind of 

tax. 

ক্ষপগুক্ষভয়ান কর ক্ষক? এই ধরশ্নণর কশ্নরর সুক্ষবধা ও অসুক্ষবধা গুক্ষি উশ্নেখ্ কর। 
 
    b. What do you mean by externality in the context of environment? With  
         examples explain the concept of uniqueness and irreversibility of    
          environmental process. 

পক্ষরশ্নবশগে বাক্ষহযকো বিশ্নে ক্ষক ববাঝ? উদাহরণ সহ স্বাভাক্ষবক পক্ষরশ্নবশ্নশর অন্তক্ষনেক্ষহে অননযো ও 
অপক্ষরবেেনীয়োর ধারণা বযাখ্যা কর।   
 

    c.  Explain the relation between economic growth and environmental pretection. 
  অর্েননক্ষেক বৃক্ষি ও পক্ষরশ্নবশ সুরিার মশ্নধয সম্পকে আশ্নিাচনা কর।  
 

    d. What is meant by tragedy of commons? Mention the efficacy of the common  
        property resource management policy in this context. 

সাধারণ সম্পক্ষত্তর ট্রাশ্নেক্ষি বিশ্নে ক্ষক ববাঝ? এই প্রসশ্নে সাধারণ সম্পক্ষত্ত সম্পশ্নদর বযবস্থাপনা নীক্ষের 
কাযেকাক্ষরো ক্ষনশ্নয় আশ্নিাচনা কর।  
 

     e. Discuss the indicators of sustainable development. Mention the ways to measure  
        sustainable development. 

বহমান  উন্নয়শ্ননর ক্ষনশ্নদেশক গুক্ষি সম্পশ্নকে আশ্নিাচনা কর। বহমান উন্নয়ন পক্ষরমাশ্নপর উপায়গুক্ষি 
উশ্নেখ্ কর।  
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Paper: DSE -1B  
OR 

PUBLIC FINANCE 

     
1.   Answer any six of the following questions      5x6 =30 
    যে য োনও ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দোও : 
 
(a) Explain the meaning of Parato efficiency. 
    প্যোশ্নরশ্নিো দক্ষিোর অর্থ ব্যোখযো  র।  
(b) State the characteristics of public goods. 
    গণদ্রশ্নব্যর বব্টিষ্ট্যগুটি যিখ।  
(c) Examine the effect of nonfunctioning of exclusion principle. 
    প্টরহোেথিোর নীটি অ ৃি োেথ হওয়োর ফিোফি প্রীক্ষো  র। 
(d) Briefly discuss the benefit principle of taxation.  
     র আশ্নরোশ্নপ্র সুটব্ধোর নীটিটি সংশ্নক্ষশ্নপ্ আশ্নিোচনো  র।  
 (e) Write a note on regressive taxation.  
    অশ্নধোগটিিীি  র  োঠোশ্ন োর ওপ্র এ টি িী ো যিখ।    
 (f) Find out the value of budget  multiplier when the additional government 
expenditure is met  by equal amount of taxation. 
   অটিটরক্ত সর োরী ব্যয় স প্টর োন  র আশ্নরোশ্নপ্র  োধযশ্ন  পূ্রন  রো হশ্নি যসশ্নক্ষশ্নে ব্োশ্নেি গুণশ্ন র  োন  
টনণথয়  র।     
(g) Write a note on ‘Grant-in-Aid’. 
    ‘গ্রোণ্ট ইন এইড’ এর অপ্র এ টি িী ো যিখ।   
(h) Discuss the sources of revenue of state governments in India. 
    ভোরশ্নি রোেয সর োরগুটির রোেশ্নের উৎসগুটি আশ্নিোচনো  র।  
 
2. Answer any three questions.         10x3 =30 
  যেশ্ন োশ্ননো টিনটি প্রশ্নের উত্তর দোও।   
 
(a) Give an overview of fiscal functions. 
    টফস যোি  োেথ িোশ্নপ্র এ টি সো টগ্র  ব্ণথনো দোও।    
(b) Examine merits and demerits of indirect tax. 
   প্শ্নরোক্ষ  শ্নরর গুণোগুণ টব্চোর  র।  
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 (c) Discuss the factors that determine the shifting and incidence of taxation.  
     রচোিন এব্ং  রপ্োি টনধথোর  টব্ষয়গুটি আশ্নিোচনো  র।  
 (d) Discuss the differences between the burdens of internal and external public debt . 
    অভযন্তরীনএব্ং ব্োটহয  সর োরী ঋশ্নণর যব্োঝোর  শ্নধয প্োর্থ য আশ্নিোচনো  র।    
 (e) Analyse the trends in budget deficit in India.  
    ভোরশ্নি ব্োশ্নেি ঘোিটির গটিপ্র ৃটি টব্শ্নেষণ  র।    
 

 
 
 


