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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A./B.Sc. Honours Part-III Examination, 2019  

ECONOMICS 

PAPER-ECOA-V (A+B) 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 
 

Use separate answer books for each Group. 

pিতিট িবভােগর জন  পৃথক উtরপt ব বহার কেরা। 

 GROUP-A 
িবভাগ-ক 

1. Answer any two questions from the following: 
িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 

3×2 = 6

(a) What are the causes of trade between two countries? 
dিট দেশর মেধ  িক িক কারেণ বািণজ  হেত পাের ? 

(b) What will be the shape of offer curve for a small country and why? 
কােনা kd দেশর বািণজ  psাবেরখার আkিত কমন হয় ও কন হয় ? 

(c) What is meant by J-curve phenomenon? 
J - রখা ঘটনা বলেত িক বােঝা ? 

(d) State Marshall-Lerner condition for successful devaluation of currency of any 
country. 
কােনা দেশর মুdার সফল অবমূল ায়েনর kেt মাশাল-লানার শতিট িক ? 

(e) What is infant industry argument of tariff protection? 
l সংরkেণর জন  িশ িশl যুিkিট িক ? 

  

2. Answer any one question from the following: 
িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ 

9×1 = 9

(a) State and prove Stolper-Samuelson Theorem. 
sলপার-স ামুেয়লসেনর pিতপাদ িট লেখা ও pমাণ কেরা। 

(b) Explain the ‘Swan’ diagram in the context of internal and external balance. 
আভ nরীণ ও বেদিশক বািণেজ র pkাপেট, ‘ সায়ান’ িচtিট ব াখ া কেরা। 
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(c) Can you think of a situation where demand conditions cause trade patterns that 
violate Heckscher-Ohlin theorem? 
এমন একিট অবsা ব াখ া কেরা যখােন চািহদার িমকা হkার-ওিলন উপপােদ র মূল ফলিট পিরবতন 
করেব। 

  
3. Answer any three questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ 
15×3 = 45

(a) (i) State and explain the basic assumptions of Heckscher-Ohlin theorem. 
 হkার-ওিলন তেttর মূল অনুমানgিল ব াখ াসহকাের উপsািপত কেরা। 
(ii) Establish the Heckscher-Ohlin theory of trade in terms of physical definition 

of factor abundance. 
 উপাদানgিলর পিরমানগত pাcেয র সংjার সাহােয  আnজািতক বািণেজ  হkার-ওিলন তttিট 

ব াখ া কেরা। 
(iii) In what respect does Heckscher-Ohlin theory present an advancement over 

Ricardian theory of trade? 
 হkার-ওিলন তttিট িরকােডার তtt অেপkা উৎk  কন ? 

5+8+2

(b) (i) Define and derive Trade Indifference Curve. 
 বািণজ  িনরেপk রখার সংjা দাও ও রখািট িনধারণ কেরা। 
(ii) Extend Ricardian Comparative Advantage Model of Trade in a 2-country 

n-commodity framework. 
 িরকােডার tলনামূলক ব য়তttিট dিট দশ ও n-সংখ ক dেব র kেt সmpসািরত কেরা। 

(2+5)+8

(c) (i) Describe the possible effects of devaluation on domestic country. 
 ঘেরায়া অথনীিতর উপর মুdার অবমূল ায়েনর pভাবgিল বণনা কেরা। 
(ii) Evaluate the elasticities and absorption approaches to counter primary and 

secondary effects of devaluation. 
 অবমূল ায়েনর pাথিমক ও অনুবতী pভাবgিল িনয়ntেন কাযকারীতার kেt িsিতsাপকতার তtt 

ও আিtকরণ তtt dিটর মূল ায়ন কেরা। 

5+10

(d) (i) What causes exchange rate to change? 
 িবিনময় হার পিরবতেনর কারণgিল িক িক ? 
(ii) How equilibrium Exchange Rate is determined in Foreign Exchange 

Market? What may be the effects of a rise in autonomous imports on 
equilibrium exchange rate? 

 বেদিশক মুdার বাজাের ভারসাম  িবিনময় হার িকভােব িনধািরত হয় ? sয়mত আমদািনর বৃিdর 
কারেণ ভারসাম  িবিনময় হার িকভােব pভািবত হয় ? 

(iii) What is meant by Forward Market and Forward premium? 
 বেদিশক মুdার ‘ফেরায়াড বাজার’ ও ‘ফেরায়াড িpিময়াম’ বলেত িক বােঝা ? 

4+(5+2)+4 

(e) (i) Define “effective rate of protection”. 
 সংরkেণর কাযকরী হার কােক বেল ? 
(ii) “For every quota, there is an equivalent import tax”: Explain with proper 

illustration. 
 “pিতিট কাটার সােপেk একিট সমpভাব সmn আমদানী l থােক” উপযুk িচেtর সাহােয  

উিkিটর যাথাথ  িবে ষণ কেরা। 

5+10
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 GROUP-B 
িবভাগ-খ 

4. Answer any three questions from the following: 
িনmিলিখত য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ 

4×3 = 12

(a) What is meant by merit goods? Do you think such goods should be provided by 
the government? 
‘ মিরট dব ’ কােক বেল ? tিম িক মেন কেরা এই সমs dেব র kেt সরকারী হsেkপ pেয়াজন ? 

(b) What is meant by market failure? 
বাজার ব বsার ব থতা বলেত িক বাঝায় ? 

(c) Explain the concept of ‘Laffer Curve’. 
‘Laffer’ রখার ধারণািট ব াখ া কেরা। 

(d) Distinguish between spite effect and purchase effect. 
‘sাইট এেফk’ এবং ‘পারেচজ এেফk’ এর মেধ  পাথক  িনণয় কেরা। 

(e) What is meant by double taxation of saving? 
স েয়র উপর d’বার কর আেরাপ বলেত িক বােঝা ? 

  
5. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 
14×2 = 28

(a) Is there any difference between the burden of an internal debt and that of an 
external debt? Explain the Ricardian view of government debt with arguments. 
আভ nরীন ও বািহ ক ঋেণর বাঝার মেধ  িক কােনা পাথক  আেছ ? সরকারী ঋণ সmেক িরকােডার 
মতামত যুিkসহ আেলাচনা কেরা। 

6+8

(b) Why does the Pareto optimality condition differ in the presence of public goods? 
How do you derive an optimum solution for the allocation of resources between 
private goods and public goods? 
সরকারী dেব র উপিsিতেত Pareto কাম  অবsার শেতর পিরবতন হয় কন ? বসরকারী ও সরকারী 
dেব র উৎপাদেন সবািধক কাম  উৎপাদন ব ন সমস ার সমাধান িক পdিতেত িনণয় করেব ? 

6+8

(c) “The equal sacrifice principle implies progressive taxation”. Do you agree with 
this view? Give reasons for your answer. 
“সমান ত াগ নীিত pগিতশীল আয়কর িনেদশ কের।” tিম িক এই যুিkর সে  একমত ? তামার 
উtেরর সপেk যুিk দাও। 

14

(d) Write short notes on the following: 
নীেচর িবষয়gিলর উপর সংিkp টীকা লেখাঃ 
(i) Taxation on capital gain 
 মূলধনী লােভর উপর কর 
(ii) The free rider problem and government intervention. 
 ‘িবনা ভাড়ার যাtী’ সমস া ও সরকারী হsেkপ। 

7+7

 
——×—— 
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