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

Subject: Economics 

Paper: VI 

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 ংখযাগুক্ষ প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেলক । পরীিার্েীশ্নদর যর্াম্ভব ক্ষনশ্নের ভাায় উত্তর ক্ষদশ্নে শ্নব।] 

 
First Half 

প্রর্মার্ে 
 (Development Economics) 

Marks: 25 
মানঃ২৫ 

1. Answer any three of the following questions:    3x5=15 
 যযক োন তিনতি প্রকের উত্তর দোও।  
 
a) Define Human Development Index, Gender Development Index and Human Poverty 
Index. 
ংজ্ঞা লখ – মানব উন্নয়ন ূচক, লেন্ডার ক্ষবকাল ূচক, মানব দাক্ষরদ্র্য ূচক। 
 
b) Discuss briefly the Critical Minimum Effort Thesis. 
নূনযেম প্রশ্নচষ্টা েত্ত্বক্ষি ংশ্নিশ্নপ অশ্নাচনা কর। 
 
c) State Sen’s conclusion on Choice of Technique by developing countries. 
উন্নক্ষেলী লদশ্নল কৃৎশ্নকৌল ক্ষনবোচশ্নন প্রশ্নের লশ্ননর উপংারক্ষি উশ্নেখ কর। 
 
d) Distinguish between import substitution and export promotion. 
অমদাক্ষন প্রক্ষেস্থাপন নীক্ষে ও রপ্তাক্ষন বৃক্ষি নীক্ষে – এআ দুআ এর মশ্নর্য পার্েকয ক্ষবশ্নেণ কর। 
 
e) State the objectives of World Trade Organisation. 
ক্ষবশ্ববাক্ষণেয  ংস্থার উশ্নেলযগুক্ষ লখ। 
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2. Answer any one of the following questions:    1x10=10 
    যয য োন এ তি প্রকের উত্তর দোও।  
 
a) Discuss briefly Dependency Theory of Baran. How does it differ from Frank’s Theory of 
Colonial Exploitation? 
বযা রশ্ননর ক্ষনভেরো েত্ত্ব ংশ্নিশ্নপ অশ্নাচনা কর। এআ েশ্নত্ত্বর াশ্নর্ ফ্রাশ্নের ঔপক্ষনশ্নবক্ষলক ললাশ্ননর েশ্নত্ত্বর পার্েকয 
অশ্নাচনা কর। 
 
b) Discuss Lewis model of economic development. State two criticisms against this theory. 
র্েননক্ষেক উন্নয়শ্নন ুআশ্নর মশ্নেক্ষি বযা খ ্ যাকর। এআ মশ্নেশ্নর ক্ষবরুশ্নি দুক্ষি মাশ্নাচনা উশ্নেখ কর। 
 
c) Discuss Prebish-Singer Thesis on ‚Trade and Economic Development‛. 
'বাক্ষণেয ও র্েননক্ষেক উন্নয়ন' – এআ ক্ষবশ্নয় লপ্রক্ষবল-ক্ষঙ্গাশ্নরর েত্ত্ব অশ্নাচনা কর।। 
 

 
 

Second Half 
তিিীয়োর্ধ 

(Classical Political Economy) 
Marks: 25 
মানঃ২৫ 

1. Answer any three questions.             5x3=15 
  যয য োকনো ৩তি প্রকের উত্তর দোও। 

a) Briefly describe the three features of capitalism.  

        র্নিকের প্রর্োন তিনতি বৈতলষ্ট্য ংকেকে তৈৈৃি  র।  

b) Discuss Adam Smith’s Theory of Value. 

        আডোম তিকের মূযিত্ত্ব আকোচনো  র। 
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c) Discuss any three differences between Socialism and Communism. 

        মোজিে ও োমযৈোকদর মর্য োর যযক োন তিনতি েোেধ য আকোচনো  র।  

a) Explain two types of’ ‘Realization Crisis’. 

        ‘ৈোস্তৈোয়ন ং ি’এর রূে দুতি ৈযোখ্যো  র।  

b) Explain any three methods by which capitalists can increase the ‘Rate of 

Exploitation’. 

েুুঁতজেোতিরো  ী  ী উেোকয় ‘যলোকনর োর’ ৈোড়োকি েোকর িোর যযক োন তিনতি েদ্ধতি ৈযোখ্যো  র। 

 
2. Answer any one question.           10x1=10 
  যয য োকনো এ তি প্রকের উত্তর দোও। 

a) Briefly compare Stages Theories of Rostow and Marx. 

ংকেকে রকটো এৈং মোকসধর স্তরিকত্ত্বর মকর্য িুনো  র। 

b) Discuss the role of circuit of capital in Marxian analysis. 

        মোসধীয় তৈকেকে মূর্কনর চক্রেকের ভূতম ো ম্পক ধ আকোচনো  র।  

c) Explain the ‘Disproportionality Crisis’ in described in Marxian economics.  

মোসধীয় অেধনীতিকি ৈতেধি ‘অম-অনুেোিজতনি ং ি’তি ৈযোখ্যো  র।  

 
 

 


