
1 
 

B.A/ B.Sc. 5th Semester (Honours) Examination, 2021 (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। ] 

 

1 Answer any Six (6) questions:        5 × 6 = 30 

যয যকানও ছয়ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও- 

(a) What is meant by externality and what are its different types? Give examples. 

Externality বিশ্নে ক্ষক যবাঝায় এবং এর ক্ষবক্ষভন্ন প্রকারগুক্ষি কী? উদাহরণ দাও । 

(b) Discuss the stand of different countries in Paris agreement on climate change. 

েিবায়ু পক্ষরবেেন ক্ষবষয়ক পযাক্ষরস চুক্ষিশ্নে ক্ষবক্ষভন্ন যদশ্নশর অবস্থান আশ্নিাচনা কর।   

(c) State some of the basic environmental problems posing threat to human 

civilisation? 

মানব সভযোর প্রক্ষে ভীক্ষে প্রদশেনকারী কশ্নয়কক্ষি যমৌক্ষিক পক্ষরশ্নবশগে সমসযার বণেনা দাও । 

(d) State the relevance of Coase theorem in attaining efficient outcome in the 

presence of externalities. 

বাক্ষহযকোর উপক্ষস্থক্ষেশ্নে দি ফিাফি অেেশ্ননর যিশ্নে যকাস্ েত্ত্বের প্রাসক্ষিকো বণেনা কর । 

(e) State the rules of sustainable development. 

বহমান উন্নয়শ্ননর ক্ষনয়মগুক্ষি বণেনা কর । 

(f) Distinguish between public, private and open access resources. 

গণসম্পদ, বযক্ষিগে সম্পদ ও উনু্মি আহরণশ্নযাগয সম্পশ্নদর মশ্নযয পার্েকয কর।  
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(g) Discuss in brief the linkage between trade and environment 

বাক্ষণেয ও পক্ষরশ্নবশ্নশর মশ্নযযকার যযাগসূে সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কর । 

(h) Explain what is meant by property right? 

সম্পক্ষত্ত অক্ষযকার বিশ্নে ক্ষক যবাঝায় বযাখ্যা কর । 

2. Answer any three (3) questions:        10×3 = 30 

যয যকানও ক্ষেনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও- 

(a) Discuss the concept of sustainable development and state some of its measures. 

বহমান উন্নয়শ্ননর যারণাক্ষি আশ্নিাচনা কর এবং এর কশ্নয়কক্ষি পক্ষরমাপ ক্ষববৃে কর ।  

(b) Discuss in brief the functions of the environment and state how they are related 

to economy. 

পক্ষরশ্নবশ্নশর কাযোবিী আশ্নিাচনা কর এবং অর্েনীক্ষের সাশ্নর্ োরা ক্ষকভাশ্নব সম্পক্ষকেে ো ক্ষববৃে কর । 

(c) Name some of the different instruments for controlling pollution. In this context, 

discuss the relevance of Pigovian tax in reaching optimal pollution. 

দূষণ ক্ষনয়ন্ত্রশ্নণর ক্ষবক্ষভন্ন উপায়গুক্ষির মশ্নযয কশ্নয়কক্ষির নাম বি, এই পক্ষরশ্নপ্রক্ষিশ্নে কাময দূষশ্নণ যপৌছাশ্ননার 

েনয ক্ষপগু ক্ষনযোক্ষরে কশ্নরর প্রাসক্ষিকো আশ্নিাচনা কর ।  

(d) Discuss the functions of pollution control institutions?   

দূষণ ক্ষনয়ন্ত্রণ পক্ষরষশ্নদর কাযোবিীগুক্ষি কী কী?  

(e) State the basic features of cost benefit analysis. 

বযয় উপকার পদ্ধক্ষের যমৌক্ষিক ববক্ষশষ্ট্য গুক্ষি ক্ষববৃে কর । 

_______________ 

 OR 

Paper: DSE-2  

                (Public Economics)  

1. Answer any Six (6) questions:          5×6=30                                   

যযশ্নকাশ্ননা ছয়ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও- 

(a) Discuss the differences between public goods and private goods.  

সামাক্ষেক দ্রবয ও বযক্ষিগে দ্রবয এর মশ্নযয পার্েকয ক্ষনশ্নদেশ কর। 
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  (b) What are the three bases of Public finance? 

    সরকারী অর্েবযবস্থার ক্ষেনক্ষি ক্ষভক্ষত্ত ক্ষক ক্ষক ? 

  (c) What do you mean by shifting and incidence of taxes? 

     করঘাে এবং করভার বিশ্নে কী বশ্নঝা? 

  (d) Discuss different types of Public debt. 

      সরকারী ঋণ কয় প্রকার ও কী কী? 

  (e) When the balanced budget multiplier is not equal to 1? 

      কখ্ন ভারসাময বাশ্নেি গুণশ্নকর মাণ  1 এর সমান হয় না? 

  (f) Write a short note on GST. 

      GST-এর উপর একক্ষি সংক্ষিপ্ত িীকা যিখ্। 

  (g) What is market failure? How it is related externality? 

       Market failure কী? ক্ষকভাশ্নব এিী externality-এর সাশ্নর্ সম্পকেযুি? 

  (h) Discuss about the Coase theorem. 

       Coase theorem  আশ্নিাচনা কর। 

2. Answer any three (3) questions:        10×3=30                              

    যযশ্নকাশ্ননা ক্ষেনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও।     

a) Discuss the characteristics of a public good. 

সামাক্ষেক দ্রশ্নবযর ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিাচনা কর। 

b) Discuss the theory of Ability to pay approach. 

Ability to pay েত্ত্বক্ষি আশ্নিাচনা কর। 

c) What is public debt? Write the economic effects of public debt. 

সরকারী ঋণ কী? সরকারী ঋশ্নণর অর্েননক্ষেক প্রভাব সমশ্নে যিখ্ । 

d) Why an inflationary gap arises? How government can reduce this gap? 

মুদ্রাস্ফীক্ষে বযবযান যকন যদখ্া যায়? সরকার কীভাশ্নব এই বযবযান কমাশ্নে পাশ্নর? 
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e) Write short notes: 

i. Progressive taxation 

ii. Proportional taxation 

iii. Regressive taxation 

       িীকা যিখ্ঃ 

      ১। প্রগক্ষেশীি কর 

      ২। সমানুপাক্ষেক কর 

      ৩। পশ্চাদগামী কর 

 


