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Undergraduate End Semester -IV Examination of the A.Y. 2020 – 21 

Subject: ECONOMICS  

Course ID: 41614     Course Code: SH/SC/404/GE 4.2 

   Course Title:   Environmental Economics  

Full Marks:  40       Time: 2 hours 

 

The figures in the margin indicate full marks 

                                                                    Answer all the questions.                                          
 

UNIT I 

Q1) Answer any five questions:         2×5 

All questions carry equal marks. 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও।        ২×৫ 

a) State Coase Theorem. 

   Coase Theorem ব্যক্ত  র। 

b) What is Pareto Optimality? 

Pareto Optimality  ী? 

 

c) What is the main subject matter of Environmental Economics? 

পটরশ্নব্শগত অর্থনীটতর মূল টব্ষয়ব্স্তু  ী? 
 

d) What are the objectives of sustainable development? 

স্বব্হনক্ষম উন্নয়ন এর উশ্নেশয  ী? 
 

e) What do you mean by climate change? 

জলব্োয়ু  পটরব্তথন ব্লশ্নত  ী যব্োঝ? 
 

f) What is a Pigouvian Tax? 

টপগুটিয়োন  র  ী? 
 

g) What do you mean by environmental valuation? 

পটরশ্নব্শ্নশর মূলযোয়ন ব্লশ্নত  ী যব্োঝ? 
 

h) What do you mean by negative externalities? 

ঋণোত্ম  ব্োটহয তো ব্লশ্নত  ী যব্োঝ? 
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UNIT II 

Q2) Answer any four questions:         5×4 

যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।        ৫×৪ 

a) Explain diagrammatically The Environmental Kuznets Curve. 

   এ টি টচশ্নের সোহোশ্নেয পটরশ্নব্শগত  ুজশ্ননিস্ যরখোটি যব্োঝোও। 

b) What are the causes of Rain Forest destruction? 

     Rain Forest ধ্বংশ্নসর  োরণগুটল  ী? 

c) Briefly discuss the interaction between environment and the economy. 

    পটরশ্নব্শ ও অর্থনীটতর মশ্নযয পোরস্পটর  টিয়ো সম্পশ্ন থ সংশ্নক্ষশ্নপ আশ্নলোচনো  র। 

d) Using the classification of excludability and rivalry in consumption, explain in which 

category the following goods fall into: (i) National Defence (ii) An original painting 

by Jamini Roy (iii) Nicco Park (iv) All India Radio.  

যিোশ্নগর ব্জথন ও প্রটতদ্বটিতোর যেণীটব্িোজন অনুেোয়ী টনম্নটলটখত দ্রব্যগুটল য োন যেণীশ্নত পশ্নর ব্যোখযো  র। 
(i) জোতীয় প্রটতরক্ষো (ii) েোটমনী রোশ্নয়র আাঁ ো আসল ছটব্ (iii) টনশ্নকো পো থ (iv) অল ইটিয়ো যরটিশ্নয়ো। 

e) Why do economists prefer corrective taxes to regulations as a way to reduce 

environmental pollution? 

     পটরশ্নব্শদূষণ যরোয  রশ্নত অর্থনীটতটব্দরো য ন অনযোনয টনয়ন্ত্রণমূল  ব্যব্স্থোর তুলনোয় সংশ্নশোযন োরী  র      

    যব্শী পছন্দ  শ্নরন? 

f) Discuss very briefly the various alternative methods of environmental valuation.  

    পটরশ্নব্শ্নশর মূলযোয়ন এর টব্টিন্ন টব্ ল্প পদ্ধটতগুটল অটত সংশ্নক্ষশ্নপ আশ্নলোচনো  র। 

 

UNIT III 

Q3) Answer any one question:         10×1 

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।        ১০×১ 

a) Who is called a Free Rider? Explain whether an individual can be a Free Rider when 

consuming a private good. What do you mean by Common Property Resources? 
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Without government intervention, will people use a Common Property Resource 

too much or too little and why?      (2+3+2+3) 

টনখরচোয় উপশ্নিোগ োরী  োশ্ন  ব্লো হয়?য োশ্ননো যিোক্তো ব্যটক্ত মোটল োনোযীন দ্রব্য যিোগ  রোর সশ্নে সশ্নে   
এ জন টনখরচোয় উপশ্নিোগ োরী হশ্নত পোশ্নরন ট নো ব্যোখযো  র। সোযোরণ সম্পদ ব্লশ্নত  ী যব্োঝ? সর োটর 
হস্তশ্নক্ষপ ব্যতীত মোনুষ সোযোরণ সম্পদ খুব্ যব্শী নো খুব্  ম ব্যব্হোর  রশ্নব্ এব্ং য ন? (২+৩+২+৩) 

b) Describe the interlinkage among population, resource and environment.  

জনসংখযো, সম্পদ ও পটরশ্নব্শ এর মশ্নযয যে আন্তঃসংশ্নেোগ রশ্নয়শ্নছ যসটি ব্যোখযো  র। 

 

 

 

 

 

 

 


