
1 
 

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

Subject: Economics 

Paper: DSE 3 

SOCIAL ECONOMICS 

      Time: 3 Hours         Full Mark: 60 

The figure in the margin indicates full marks. Candidates are required to give their 
answer in their own words as far as practicable 

দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূর্ণমান ক্ষনর্দণশক। পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব ৷ 
 
1. Answer any six questions:             5x6=30                  
  যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর দোও: 
 
a) Education is a pillar of human capital formation - do you agree? If yes, then explain it 
briefly. 
 তুটি ট  িন   র যে, টিক্ষো িো ব-সম্পদ গঠন র এ টি স্তম্ভ? েটদ হ্োাঁ, তোহনে যতোিোর উত্তনরর সপনক্ষ েুটি  
দোও।      
                                                                                                                                      
       
b) Write down the determinants of health. 
স্বোনয্র সূচ  বো ট র্ধোর গুটে যেখ। 
 
c) Explain how managed care system takes off the problem of moral-hazard in the health 
insurance market? 
 স্বোয্ টবিো যক্ষনে 'ন টত  র্ ে' (moral hazards)-এর সিস্ো যিো োটবেো  রোর যক্ষনে 'Managed Care  
System'-এর  োেধ োটরতো ব্োখ্ো  র।    
                                                                                              
d) What do you mean by Cost – Effective Analysis (CEA)? What are the uses of CEA? 
   Cost Effective Analysis(CEA) বেনত ট  যবোন ো? CEA পদ্ধটত য ো  যক্ষনে  োনে েোগোন ো েোয়?          
           
e) What are the most important indicators for Gender Empowerment Measure? 
    Gender-Empowerment Measures-এর সবধোনপক্ষো গুরুত্বপূর্ধ ট র্ধোর গুটে ট  ট ?  
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f) What are the methods for measuring the burden of disease? 
    Burden of Disease পটরিোনপর পদ্ধটতগুটে ট  ট ?                                                                   
                                                                                                                          
g) What are the components of social economics? 
     সোিোটে  অর্ধ ীটত (Social Economics)-এর অংিগুটে ট  ট ?   
 
h) Where does India stand in human capital formation? 
  িো ব-সম্পদ গঠন  ভোরনতর অবযো   ীরূপ?                                                                             
                                                                                                                            
2. Answer any three questions:      10x3=30 
যে য োন ো টত টি প্রনের উত্তর দোও:                                                                                           
                                                                                                                                      
a) What will be the role of education and health for creating human development? 
  িো ব-সম্পদ উন্নয়ন  টিক্ষো ও স্বোনয্র ভূটি ো আনেোচ ো  র।                                                           
                                                                                         
b) What is the most preferable index according to you, gender development index or 
human development index? Argue with reasons. 
 যতোিোর িনত, টেঙ্গ উন্নয়  সূচ  (Gender Development Index) অর্বো িো ব উন্নয়  সূচ  (Human 
Development Index)-এর িনর্্ য ো টি সবধোনপক্ষো পছনের সূচ ? যতোিোর উত্তনরর সপনক্ষ েুটি দোও। 
                                                                           
c) What is women empowerment? Briefly explain the factors which affect this type of 
empowerment. 
  োরীর-ক্ষিতোয়  (Women Empowerment) বেনত ট  যবো োয়? য ো  য ো  টবষয়  োরীর-ক্ষিতোয় ন  
প্রভোটবত  নর তো সংনক্ষনপ ব্োখ্ো  র।   
                                                                                                                       
d) Write down briefly Cost-Benefit analysis in case of health economics. 
 স্বোয্-অর্ধ ীটত (Health Economics)-র যক্ষনে ব্য়-সুটবর্ো (Cost-Benefit)-র তত্বটি ব্োখ্ো  র।                 
                                                                                                                                     
   
e) What are the reasons for inefficiency in the health market? How can one be solved this 
inefficiencies? 
স্বোয্-বোেোনর অদক্ষতো (inefficiency)-র  োরর্গুটে ট ? ট ভোনব এগুটেন  সিোর্ো   রো যেনত পোনর?            
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Paper: DSE 3 

OR 

POLITICAL ECONOMY 

1. Answer any six questions.         5x6 = 30 

যে য ো  ছয়টি প্রনের উত্তর দোও। 

 

a) Discuss briefly chief features of classical economics. 

 ) ক্ল্্োটস োে অর্ধন টত  ব্বযোর প্রর্ো  ববটিষ্টগুটে সংনক্ষনপ আনেোচ ো  র। 

 

b) Explain the concept of Physiocracy. 

খ) Physiocracy র র্োর োটি ব্োখ্ো  র। 

 

c) Give brief statement of historical materialism. 

গ) ঐটতহোটস  বস্তুবোনদর সংটক্ষপ্ত টববর  দোও। 

 

d) Define surplus value and briefly explain how it originates in capitalist mod of 

production. 

ঘ) উদৃ্বত্ব িূনে্র সংঞ্জো দোও এবং এ টি র্ তোটি  উৎপোদ   োঠোনিোয় ইহো ট ভোনব সৃটষ্ট হয় তো সংনক্ষনপ 

আনেোচ ো  র। 

 

e) Make out a distinction between labour and labour power following Marx. 

ঙ) িো ধসন  অ ুসর   নর শ্রি ও শ্রি িটির িনর্্ পোর্ধ ্  র। 

 

f) Explain briefly Marxian concept of simple reproduction. 

চ)সরে পু রুৎপোদন র িো ধসীয় র্োর োটি সংনক্ষনপ ব্োখ্  র। 

 

g) Define Reserve army of labour and discuss about its different components. 

ছ)সংরটক্ষত শ্রটি  বোটহ ীর সংজ্ঞো দোও এবং ইহোর টবটভন্ন অংিগুটে আনেোচ ো  র। 
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h) Distinguish between abstract labour and concrete labour as determinants of exchange 

value and use value. 

ে) টবট িয় িূে্ ও ব্বহোটর  িূনে্র ট র্ধোর  টহসোনব িূতধ শ্রি ও টবিূতধ শ্রনির পোর্ধ ্  র। 

 

2. Answer any three questions.       10x3 = 30 

যে য ো  টত টি  প্রনের উত্তর দোও। 

 

a) Discuss Marx’s law of falling tendency of rate of profit. 

 )িো ধনসর পত িীে িু োফোর হোনরর প্রব তোর টবষয়টি আনেোচ ো  র। 

 

b) Discuss Rostow’s theory of stages of economic growth. 

খ) রনটোর অর্ধন টত  প্রসোনরর স্তর তত্বটি আনেোচ ো  র। 

 

c) Discuss “disproportionality” crisis in Marxian economics. 

গ)িো ধসীয় অর্ধ ীটতর “অসি অ ুপোত েট ত সঙ্কি” টবষয়টি আনেোচ ো  র। 

 

d) Discuss briefly economic thoughts of Mahatma Gandhi. 

ঘ)সংনক্ষনপ িহত্মো গোন্ধীর অর্ধন টত  ভোব ো আনেোচ ো  র। 

 

e) Define, following Marx, rate of exploitation and discuss in brief the ways of increasing 

degree of exploitation. 

ঙ) িো ধস অ ুসরন  যিোষন র হোর  র্োটির সংঞ্জো দোও এবং যিোষন র হোর বৃটদ্ধর পর্গুটে সম্পন ধ সংনক্ষনপ 

আনেোচ ো  র। 

 


