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B.A /B.Sc. 5th Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 
Subject: Economics 

Paper: CC–11 
(International Economics) 

Time: 3 Hours      Full Marks: 60                                                                                                                                                        
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are requested to give their answer in their own words as far as practicable. 
দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূর্ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 
 

1. Answer any six questions.      5 x 6 = 30 
যযর্কান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।                                                        
a) Distinguish between absolute cost advantage and comparative cost advantage 

and discuss in brief which one of the above is sufficient condition for 
international trade. 
চরম বযয় সুক্ষবধা ও আর্পক্ষিক বযয় সুক্ষবধার মর্ধয পার্ণকয ক্ষনর্দণশ কর এবং উপর্রাক্ত যকানক্ষি 
আন্তেণাক্ষেক বাক্ষনর্েযর েনয পযণাপ্ত শেণ ো সংর্ির্প আর্িাচনা কর। 

b) Define protected trade policy and examine the effect of protection on the 
distribution of national income among factors of production. 
সংরিন মূিক বাক্ষনেয নীক্ষের সংজ্ঞা দাও এবং ক্ষবক্ষভন্ন উপকরর্নর মর্ধয োেীয় আয় বণ্টর্নর 
উপর সংরির্নর প্রভাব আর্িাচনা কর। 

c) Explain the concept of factor intensity reversal with the help of suitable 
diagram/diagrams. 
উপকরর্ ক্ষনক্ষবড়োর ববপক্ষরর্েযর ধারনাক্ষি সুক্ষবধােনক ক্ষচত্র/ক্ষচত্রসমূর্হর সাহার্যয বযাখ্যা কর।  

d) Is there any possibility of trade between two countries if they have identical 
factor endowment but different taste and preferences? Explain your view. 
দুক্ষি যদর্শর উৎপাদর্নর উপাদানগুক্ষির েুিনামূিক প্রাচুযণ অক্ষভন্ন ক্ষকন্তু অক্ষধবাক্ষসর্দর রুক্ষচ ও 
পছন্দ ক্ষভন্ন হর্ি োর্দর মর্ধয বাক্ষনেয সুরু হওয়ার সম্ভাবনা র্ার্ক ক্ষক? যোমার মে বযাখ্যা কর। 

e) Explain the effect of imposition of import tariff on terms of trade and 
domestic price of tariff imposing country.  
আমদাক্ষন শুল্ক আর্রাপকারী একক্ষি যদর্শর বাক্ষনেয হার ও আভযন্তরীর্ দার্মর উপর আমদানী শুল্ক 
আর্রার্পর প্রভাবক্ষি ক্ষকরূপ হর্ব ো আর্িাচনা কর। 
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f) “Balance of payment always balances” – Explain. 
“আন্তেণাক্ষেক যিনর্দন সবণদাই ভারসার্ময র্ার্ক” – ক্ষবর্েষন কর। 

g) Compute the size of the foreign trade multiplier when there is no foreign 
repercussion. 
ববর্দক্ষশ প্রক্ষেক্ষিয়ার অনুপক্ষস্থক্ষের্ে ববর্দক্ষশক বাক্ষনেয গুনর্কর মান (size)কে হর্ব ো ক্ষনর্ণয় 
কর।  

h) Write a short note on Bretton Wood system. 
Bretton Wood বযবস্থা সম্পর্কণ একক্ষি সংক্ষিপ্ত িীকা ক্ষিখ্। 

2.  Answer any three questions.     3 x 10 = 30  
যযর্কান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।        
       
a) State and prove the Heckscher – Ohlin theory of trade by price definition of 

factor abundance. 
উপকরর্ প্রাচুর্যণর দাম সংজ্ঞা অনুসার্র Heckscher – Ohlin এর বাক্ষনেয সংিান্ত েত্ত্বক্ষি 
উর্েখ্ কর এবং বযাখ্যা কর। 

b) Define optimum tariff and explain how optimum tariff leads to an increase 
in the welfare of a large country. 
কাময শুর্ল্কর সংজ্ঞা দাও এবং কাময শুল্ক ক্ষকভার্ব একক্ষি বৃহৎ অর্ণনীক্ষের সমৃক্ষি বৃক্ষি কর্র ো 
ক্ষবর্েষন কর। 

c) Explain the concept of gains from trade mentioning its two components and 
show why under developed countries cannot derive full benefit of free trade. 
ববর্দক্ষশক বাক্ষনেয যর্র্ক প্রাপ্তবয সুফি ও ইহার দুক্ষি অংশ ক্ষবর্েষন কর এবং যদখ্াও যয যকন 
যকান অনুন্নে যদশ এই সুফি পুর্রাপুক্ষর পায় না। 

d) Define flexible exchange rate system and analyse the merits and demerits of 
this system.  
পক্ষরবেণনীয় ক্ষবক্ষনময় হার বযবস্থার সংজ্ঞা দাও এবং এই বযবস্থার যদাষ গুন আর্িাচনা কর। 

e) Derive offer curve with the help of trade indifference curves and show how 
trade equilibrium in two country model can be explained with it. 
বাক্ষনেয ক্ষনরর্পি যরখ্ার সাহার্যয অফার যরখ্া অঙ্কন কর এবং এর সাহার্যয দুই যদশ ক্ষবশ্ব 
বযবস্থার বাক্ষনেয ভারসাময ক্ষকভার্ব আর্স ো যদখ্াও। 

 


