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

Subject: ECONOMICS  

Course ID: 61616     Course Code: SH/ECO/603/DSE-3.2 

   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) What are the key environmental problems that the world is facing today? 

আজশ্ন র দুটনয়ো য োন য োন প্রধোন পটরশ্নেশগত  সমসযোর সমু্মখীন হশ্নে? 
b) What is meant by tragedy of commons? 

“Tragedy of commons” মোশ্নন  ী? 
c) Define option value and existence value in Environmental Economics. 

পটরশ্নেশগত অর্থনীটতশ্নত “Option value” ও “existence value” এর সংজ্ঞো দোও। 
d) Give some examples of transboundary environmental problems. 

আন্তঃসীমোন্ত পটরশ্নেশগত সমসযোর  শ্নয় টি উদোহরণ দোও। 
e) What do you mean by polluters pay principle? 

“Polluters pay” নীটত েলশ্নত  ী যেোঝ? 

f) What are the advantages of tradable permits? 

“Tradable permits”এর সুটেধোগুটল  ী? 
g) Define sustainable development. 

           স্বেহনক্ষম উন্নয়শ্ননর সংজ্ঞো দোও। 

h) Define market failure. 

েোজোর েযর্থতোর সংজ্ঞো দোও।  

 

UNIT II 

Q2) Answer any four questions:          5×4 

যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।        ৫×৪ 
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a) Why do common property resources tend to be overexploited? Briefly discuss 

any one solution for overcoming such a problem. (3+2) 

সোধোরণ সম্পদ য ন অটতটরক্ত েযেহৃত হয়? সংশ্নক্ষশ্নপ এই সমসযোর যে য োন এ টি সমোধোন আশ্নলোচনো 
 র।           (৩+২) 

b) Briefly discuss the subject matter of Environmental Economics. 

পটরশ্নেশগত অর্থনীটতর  টেষয়েস্তু সংশ্নক্ষশ্নপ আশ্নলোচনো  র। 
c) Explain why sustainable development is necessary. 

স্বেহনক্ষম উন্নয়ন য ন দর োরী তো েযোখযো  র। 
d) Explain graphically the concepts of WTP and WTA. 

টচশ্নের সোহোশ্নেয WTP এেং WTA ধোরণোগুটল েযোখযো  র। 
e) Briefly discuss the concept of Pigouvian tax in correcting negative externalities 

due to pollution. 

দূষশ্নণর  োরশ্নণ ঋণোত্ম  েোটহয তো সংশ্নশোধন প্রসশ্নে টপগুটিয়োন  শ্নরর ধোরণোটি সংশ্নক্ষশ্নপ আশ্নলোচনো 
 র। 

f) What is global warming? What is the role of humans in global warming? 

Mention some of its effects. (1+2+2) 

টেশ্ব উষ্ণোয়ন  ী? টেশ্ব উষ্ণোয়শ্নন মোনুশ্নষর িূটম ো  ী? এর ট ছু প্রিোে উশ্নেখ  র। (১+২+২) 

 

UNIT III 

Q3) Answer any one question:       10×1 
যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।       ১০×১ 

a) What do you mean by an emissions standard and an emissions fee? Illustrate 
diagrammatically when fees can be preferred to standards.   (2+8) 

“Emissions standard” এেং “emissions fee” েলশ্নত  ী যেোঝ? এ টি টচশ্নের সোহোশ্নেয েযোখযো  র 
েখন “standards” এর যচশ্নয় “fees” য  পছন্দ  রো হশ্নে।     (২+৮) 

b) Give a brief overview of economic development and environmental change.  

অর্থননটত  উন্নয়ন ও পটরশ্নেশগত পটরেতথশ্ননর উপর  এ টি সংটক্ষপ্ত টেেরণ দোও। 

 

 


