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1st Half: Development Economics-I  ( Full Marks: 23) 

 

1. Answer any four questions 

( যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর  দোও)                                       2x4=8     

                                

a. State two determinants of savings.( সঞ্চয় এর দুটি নির্ ধারক লেখ I) 

 

b. What  is the Human Development Index? ( মািব উন্নয়ি সচূক বেতে কী লবাত া?} 

 

c. What is Balanced Growth? ( সুষম উন্নয়ি েত্ত্ব বেতে নক লবাত া?) 

 

d. Write two sources of capital formation. ( মূের্ি সৃটির দুটি উৎস লেখ I) 

 

e. Briefly state the duality in a developing economy. উন্নয়িশীে অর্ ধিীনের দ্বৈেো  সম্বতে 

অনে সংনিপ্ত ভাতব লেখ I) 

 

f. Write two indicators of economic development.(অর্ ধনিনেক উন্নয়তির দুটি নিতদধশক 

লেখ)  

 

g. How can you define forced savings? (বার্যোমূেক সঞ্চয় বেতে কী লবাত া?) 

 

h. Briefly explain human capital. ( মািবীয় মূের্তির অনে সংনিপ্ত বযাখযা দাও I) 

 
 

2. Answer any three questions 

( যে য োন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দোও)                                                      5x3=15 

 

a. Discuss the differences between Balanced Growth and Unbalanced Growth.(সুষম ও 

অসম উন্নয়তির মতর্য পার্ ধকয গুনে আতোচিা কতরা I)  

 

b. Critically Examine the relevance of Big Push Theory. ( রাম র্াক্কা েতত্ত্বর প্রাসনিকো 

আতোচিা কতরা I) 

 

c. Discuss the importance of capital formation in a nation. ( একটি লদতশ প্রতয়াজিীয়ো 

আতোচিা কতরা I) 
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d. What are the problems behind capital formation in a developing nation? ( একটি 

উন্নয়িশীে অর্ ধিীনেতে মেূর্ি সৃটির বার্া গুনে আতোচিা কতরা I) 

 

e. Discuss the differences between growth and development.( উন্নয়ি এবং বৃদ্ধির মতর্য 

পার্ ধকয  গুনে আতোচিা কতরা I) 

 
f. Briefly explain the role of complementarity between the agricultural sector 

and  industrial sector in a developing nation.  কৃনষ ও নশতের মতর্য পনরপূরক সম্পকধ টি 

বযাখযা কতরা I) 

 
 
 
2nd Half: Development Economics -II  ( Full Marks: 22) 

 
1. Answer any five  questions 

(যেশ্ন োশ্ননো পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও)           2x5 = 10                 

                                                                                        

a. How can you define sustainable development? (নিনেশীে উন্নয়তির সংজ্ঞা দাও I) 

 

b. What do you mean by IMF?  (আইএমএফ বেতে কী লবাত া?) 

 

c. Write two features of China’s development. ( চীতির উন্নয়তির দুটি দ্ববনশিয লেখI) 

 

d. Give a brief definition of Multinational Corporation. ( বহুজানেক কতপ ধাতরশি বা সংিা 

বেতে কী লবাত া I) 

 

e. Briefly state about two types of foreign investment.(  দ্ববতদনশক নবনিতয়াতের র্রণ সম্বতে 

লেখ I) 

 

f. What  are  the main objectives of the World Bank. (নবশ্ব বযাংতকর মূে উতেশয গুনে লেখ 

I) 
 

g. What do you mean by import substitution? (  আমদানি পনরবেধো  বেতে কী লবাত া ?) 

 

h. What do you mean by renewable resources? (  পিুভধব সম্পদ বেতে নক লবাত া?) 

 

i. Briefly explain the problem of the  Tragedy of Commons.( সার্ারতণর দুুঃখ সমসযাটির 

সংনিপ্ত বযাখযা কতরা I) 

 

j. What do you mean by Terms of Trade? (  বানণজয হার বেতে কী লবাত া ?)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Answer any two questions 

(যেশ্ন োশ্ননো দটুি প্রশ্নের উত্তর দোও)                                                6x2=12      

   
a. Critically examine the importance of international trade for a developing economy.  

 
b. Discuss  the importance of the International Monetary Fund for a 

developing            economy. ( একটি উন্নয়িশীে অর্ ধিীনেতে আন্তজধানেক বানণতজযর 

প্রতয়াজিীয়ো আতোচিা কতরা I) 

 
c. Discuss some of the main features of economic development of India after 1991. 

(  হাজার 991 সাতের পর ভারতের অর্ ধনিনেক উন্নয়তির কতয়কটি দ্ববনশিয আতোচিা কতরা 

I) 
 

d. Evaluate the role of foreign investment inn economic development. (  অর্ ধনিনেক 

উন্নয়তি দ্ববতদনশক নবনিতয়াতের প্রতয়াজিীয়োর মূেযায়ি কতরা I)      

 

  
 


