
1 
 

B.A/ B.Sc. 3rd Semester (General) Examination, 2020(CBCS) 

Subject: Economics 

Paper: CC- 1/ GE-3 

Development 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 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প ূ্ণণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

1. Answer any six questions:                          5 x 6= 30 
            যয যকানও ৬ ক্ষি প্রর্ের উত্তর ক্ষিখ্: 

(a) Explain the differences between the Economic Growth and Economic Development. 

অর্ণননক্ষেক প্রসার ও অর্ণননক্ষেক উন্নয়র্নর মর্যয পার্ণকয আর্িাচনা কর্রা । 

(b) Briefly explain the economic factors required for economic development of a country. 
অর্ণননক্ষেক উন্নয়র্নর েনয প্রর্য়ােনীয় অর্ণননক্ষেক উপাদান গুক্ষি সম্পর্কণ আর্িাচনা কর্রা ।  

(c) Explain how the Purchasing Power Parity theory helps in international comparison of 

the level of development among different countries.  
ক্রয় িমোর সমোর েত্ত্ব ক্ষি কীভার্ব ক্ষবক্ষভন্ন যদর্শর মর্যয অর্ণননক্ষেক উন্নয়র্নর স্তর্রর আন্তেণাক্ষেক েুিনা কর্র ো 

বযািা কর্রা। 

(d) Write a short note on Gender Development Index. 
যেন্ডার যেভািাপর্মন্ট ইর্ন্ডক্স সম্পর্কণ সংর্ির্প আর্িাচনা কর্রা । 

(e) Briefly analyze the role of Merchant Capital in shaping underdevelopment following 

Kay’s theory. 
বক্ষনক প ূঁক্ষে কীভার্ব অনুন্নয়নর্ক েরাক্ষিে ো Kay এর েত্ত্ব অনুসরন কর্র বযািা কর্রা।  

f) What is Balanced Growth? Briefly explain the arguments in favour of Balanced Growth. 

সুষম উন্নয়ন কি? সংক্ষেক্ষে সুষম উন্নয়ন এর সেক্ষে যুকি দাও।  
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g) Briefly explain the relationship between development and inequality. 
অর্ণননক্ষেক উন্নয়র্নর সর্ে ববষর্মযর সম্পকণ ক্ষি সংর্ির্প বযাখ্যা কর্রা।    

h) Write down the different forms of Foreign Investment in a country.     
ববর্দক্ষশক ক্ষবনীর্য়ার্ের ক্ষবক্ষভন্ন যরনগুক্ষি আর্িাচনা কর্রা।  

 

2. Answer any three of the followings:                                     10 x 3 =30 
যয যকানও ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর ক্ষিখ্: 

(a) What is per capita real income? Explain the merits and demerits of per capita real 

income to use as an index of development. 

মার্া ক্ষপছু প্রকৃেআয় বির্ে ক্ষক যবাঝ? মার্া ক্ষপছু প্রকৃেআয় যক উন্নয়র্নর স চক ক্ষহসার্ব বযবহার করার পর্ি ও 

ক্ষবপর্ি যুক্ষি গুক্ষি আর্িাচনা কর্রা।                                                                                                               

(b) What are the alternative approaches to measure poverty? Explain briefly the methods 

of construction of Human Poverty Index (HPI). 
দাক্ষরদ্র পক্ষরমার্পর েনয বযবহৃে পন্থা গুক্ষি ক্ষিখ্। মানবীয় দাক্ষরদ্র স চক েঠর্নর পদ্ধক্ষেক্ষি আর্িাচনা কর্রা।                                                                                                                                         

(c) Write a short note on A.G.Frank’s Dependency Theory.   
এ.ক্ষে ফ্রার্ের ক্ষনভণরোর েত্ত সম্পর্কণ ওপর ক্ষিকা ক্ষিখ্।                                                                     

(d) What do you mean by Economic Planning? Briefly explain the necessities of economic 

planning.  
অর্ণননক্ষেক পক্ষরকল্পনা বির্ে ক্ষক যবাঝ ? অর্ণননক্ষেক পক্ষরকল্পনার প্রর্য়ােনীয়োগুক্ষি ক্ষিখ্।      

(e) Critically analyze the role of Foreign Investment on economic development with 

respect of a developing country. What is the full form of M.N.C?                                                   

        একক্ষি উন্নয়নশীি যদর্শর ক্ষনরীর্খ্ অর্ণননক্ষেক উন্নয়র্ন ববর্দক্ষশক ক্ষবক্ষনর্য়ার্ের ভ ক্ষমকার সমার্িাচনাম িক আর্িাচনা    

        কর্রা। M.N.C র প ূ্ণণ কর্াক্ষি ক্ষিখ্।                                                                                

  


