
B.A/ B.Sc. 5th Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: Economics 

Paper: CC11 
(International 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 questions.       5 x 6 = 30                                                              
    যেক োক ো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও। 

 
a) Discuss the meaning of gains from production and gains from exchange. 

উৎপাদশ্নন বাক্ষনেয িাভ ও ক্ষবক্ষনমশ্নয় বাক্ষনেয িাভ – এই দুক্ষির অর্ে আশ্নিাচনা কশ্নরা।  

 

b) Distinguish between autonomous transaction and accommodating transaction 

and    show how balance of payment equilibrium can be explained with the 

help of these concepts. 

স্বয়মু্ভে লিনশ্নদন ও সমন্বয় ক্ষবধানকারী লিনশ্নদশ্ননর পার্েকয লদখ্াও এবং এই ধারনাগুক্ষির সাহাশ্নযয 

ক্ষকভাশ্নব লিনশ্নদন উদৃ্বশ্নের ভারসাময বযাখ্যা করা হয় ো আশ্নিাচনা কর।  

 

c) In H-O theorem of international trade, suppose taste and demand pattern are 

different for two countries. What will be the impact on trade when it opens up?  

আন্তেোক্ষেক বাক্ষনশ্নেযর H-O েশ্নে ধরা যাক দুক্ষি লদশ্নশর রুক্ষচ/পছন্দ এবং চাক্ষহদা আিাদা। োহশ্নি 

যখ্ন বাক্ষনেয শুরু হশ্নব েখ্ন বাক্ষনশ্নেযর উপর ক্ষক প্রভাব পড়শ্নব?  

 

d) Define fixed exchange rate and analyse its merits and demerits. 

স্থায়ী ক্ষবক্ষনময় হাশ্নরর সংজ্ঞা দাও এবং এর লদাষ গুন আশ্নিাচনা কর। 



e) Discuss in brief how pattern of trade can be explained in case of multi 

commodity and two country model. 

বহু দ্রবয এবং দুই লদশ মশ্নেশ্নি বাক্ষনশ্নেযর ধরন সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কর। 

 

f) Define Leontief paradox and give two arguments as given by Leontief himself to 

dispel the paradox. 

ক্ষিওনক্ষিশ্নয়শ্নের আপাে ববষশ্নমযর সংজ্ঞা দাও এবং এই কূিভাষ ক্ষনরসশ্নন ক্ষিওনক্ষিশ্নয়শ্নের ক্ষনেস্ব যুক্ষি 

দুক্ষি আশ্নিাচনা কর। 

 

g) Do you think that the effect of tariff on a country’s welfare depends on whether 

the country is large or small? Explain your argument. 

েুক্ষম ক্ষক মশ্নন কর লয, একক্ষি রাশ্নের কিযাশ্ননর উপর শুশ্নের প্রভাব ক্ষনভের কশ্নর লদশ ক্ষি বড় না লছাি? 

লোমার যুক্ষি বযাখ্যা কশ্নরা।  

 

h) Monaco is very “small” country, it imports peanuts from world market at price 

Rs 10/- per bag. The demand and supply of peanuts in Monaco are D = 400 – 10P 

and S = 50 + 5P. Determine the free trade equilibrium. What will be the effect on 

domestic price if there is an import quota to 50 bags?  

লমানাশ্নকা একক্ষি লছাি লদশ, লস ক্ষবশ্নদশ্নশর বাোর লর্শ্নক বাদাম আমদাক্ষন কশ্নর যার মুিয ১০ িাকা প্রক্ষে 

বযাগ। লদশ্নশর মশ্নধয বাদাশ্নমর চাক্ষহদা ও লযাগান হি যর্াক্রশ্নম D = 400 – 10P ও S = 50 + 5P. মুি 

বাক্ষনশ্নেযর ভারসাময ক্ষক হশ্নব? যক্ষদ আমদাক্ষন লকািা ৫০ বযাগ ক্ষস্থর হয় লসশ্নিশ্নে লদশ্নশর বাোশ্নর দাশ্নমর 

উপর ক্ষক প্রভাব পড়শ্নব?  

 

2. Answer any three questions.     10 x 3 = 30 

 লয লকান ক্ষেনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

 

a)  Explain in brief how free international trade equalizes factor rewards of 

participating countries. 

ক্ষকভাশ্নব অবাধ আন্তেোক্ষেক বাক্ষনেয অংশ গ্রহনকারী লদশগুক্ষির উপকরন মূশ্নিযর সমো প্রক্ষেক্ষিে কশ্নর 

ো সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর।  

 

 



         b) Prove Heckscher – Ohlin theorem of trade by physical definition of factor  

            abundance. 

 উপকরন প্রাচুশ্নযের মূিয ক্ষনভের সংজ্ঞার সাহাশ্নযয লহক্সচার ওহক্ষিশ্ননর বাক্ষনেয ক্ষবষয়ক উপবাদযক্ষি প্রমান  

  কর। 

 

c) Do you think that both tariff and quota are equivalent as protective  

   measures? Explain your view. 

           েুক্ষম ক্ষক মশ্নন কর সংরিশ্ননর পদ্ধক্ষেগে ক্ষদক লর্শ্নক বাক্ষনেয শুে ও লকািা একই প্রকার? লোমার   

           মেক্ষি বযাখ্যা কর। 

 

d) Critically examine Marshal – Learner approach to devaluation. 

    অবমূিযায়শ্ননর লিশ্নে মাশোি িানোর েত্বক্ষি আশ্নিাচনা কর। 

 

e) Compute the foreign trade multiplier with foreign repercussion and mention 

your brief observation about it. 

    ববশ্নদক্ষশক প্রক্ষেক্ষক্রয়া যুি বাক্ষনেয গুনশ্নকর মান ক্ষনণেয় কর এবং এ বযাপাশ্নর লোমার সংক্ষিপ্ত   

    পযেশ্নবিন বযাি কর। 

 


