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B.A./B.Sc. Part III (Honours) (1+1+1 Pattern) Examination, 2021 

Subject: Economics 

Paper: V 

Time: 2 hours         Full marks: 50

  

[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 ংখ্যাগুক্ষ প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেলক । পরীিার্েীশ্নদর যর্াম্ভব ক্ষনশ্নের ভাায় উত্তর ক্ষদশ্নে শ্নব।] 
First Half 

প্রর্মার্ে 
(International Economics) 

Marks: 25 

মানঃ২৫ 

1. Answer any three of the following questions:    3x5=15 

 যমক োন তিনতি প্রকেয উত্তয দোও। 
 

(a) Briefly explain Comparative Advantage Theory of David Ricardo. 

যেতবে তয োকেডোয িুরনোভুর  সুতফধো িত্ত্বতি সংকেক আকরোচনো  কযো। 

(b)Write a short note on Leontief Paradox. 

তরওনতিএপ এয  ূিবযোস – এয উয এ তি িী ো যরক ো। 

(c) Explain diagrammatically the effect of import tariff on Govt. revenue. 

সয োকযয আকেয উয আভদোতন শুকেয প্রবোফ তচত্রসহ আকরোচনো  কযো। 

(d) Write a short note on Stolper-Samuelson theorem 

Stolper-Samuelson েশ্নের উপর একক্ষি িীকা লখ্। 

(e) What are the basic differences between fixed and flexible exchange rate? 

তিয ও নভনীে তফতনভে হোকযয প্রধোন োর্ড যগুতর  ী  ী ?  

 

2. Answer any one of the following questions:    1x10=10 

যমক োন এ তি প্রকেয উত্তয দোও। 
 

(a) Derive Offer Curve from TIC and Trade Triangle. 

ফোতনজ্য-তনযকে-যয ো ও ফোতনজ্য-তত্রবুকজ্য সোহোকজ্য অপোয যয ো অঙ্কন  কযো। 

(b) Discuss Heckscher-Ohlin Theory of Factor Abundance using physical definition. 

উোদোন প্রোচুকমডয যহক্সোয-ওতরন িত্ত্বতি তযভোনগি সংজ্ঞোয তবতত্তকি আকরোচনো  কযো। 
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c) What do you mean by Autonomous and Accommodating Transaction in BOP? 

যরনকদন বোযসোকভয স্বেমূ্ভি ও সভন্বে সোধন োযী যরনকদন ফরকি  ী যফোঝ?  

Second Half 
তিিীেোধড 

(Money and Capital Market) 
Marks: 25 
মানঃ২৫ 

1. Answer any three of the following Questions:   5×3=15 
লযশ্নকান ক্ষেনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ 

 
(a) Make a distinction between commercial banks and NBFIs. 

বাক্ষণক্ষেযক বযাঙ্ক ও NBFIs এর মশ্নর্য পার্েকয ক্ষনশ্নদেল কশ্নরা। 
 

(b) Briefly explain the major functions of “SEBI”. 
SEBI র মুখ্য কােগুক্ষ ংশ্নিশ্নপ অশ্নাচনা কশ্নরা। 
 

(c) Distinguish between Primary and Secondary Share Market. 
প্রার্ক্ষমক ও ল ৌণ ললয়ার বাোর এর মশ্নর্য পার্েকযগুক্ষ অশ্নাচনা কশ্নরা।   

 
(d) Describe the main features of unorganised capital market. 

ং ক্ষিে মূর্নী বাোরর ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ বণেনা কশ্নরা। 
 

(e) Examine Open Market Operations as an instrument of Credit Control. 
ঋণ ক্ষনয়ন্ত্রশ্ননর াক্ষেয়ার ক্ষাশ্নব লখ্াা বাোরী কারবাশ্নরর পযোশ্নাচনা কর।  

 
2. Answer any one of the following Questions:    10×1=10 

লযশ্নকান একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ 
 

(a) Briefly explain any two theories of asset management by commercial bank. 
বাক্ষণক্ষেযক বযাঙ্ক কেৃেক ম্পদ পক্ষরচানার লিশ্নএ লয লকান দুক্ষি েশ্নের ংক্ষিপ্ত বযাখ্যা দাও। 
 

(b) Explain the role of RBI in the economic development of India. 
ভারশ্নের অক্ষর্েক উন্নয়শ্নন RBI এর ভূক্ষমকা অশ্নাচনা কশ্নরা। 
 

(c) Describe the features and objectives of money market. 
শ্নর্ের বাোশ্নরর ববক্ষলষ্ট্য ও িযগুক্ষ বণেনা কশ্নরা।  


