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1. Answer any five of the following questions:     2×5=10 

a)  What is meant by Youth Dependency Ratio?  

যুব নির্ভরতা অিুপাত বলতত কী ববাঝায়? 

b) Distinguish between Tied Aid and Untied Aid.  

টাইড এইড এবং আিটাইড এইতডর মতযে পার্ভকে কর। 

c) What is meant by Dependency Burden? 

নির্ভরতা ব াঝা নক? 

d) What is meant by ‘Environmental Accounting’?  

‘পনরতবতের নিসাবরক্ষণ’ বলতত কী ববাঝায়? 

e) What is ‘Brain Drain’?  

‘তেইি বেি’ কী? 

f) State two functions of WTO. 

WTO’র দুনি কার্ভ  র্ভিা কর। 

g) What is meant by FDI? 

এফনিআই  লতত কী ব াঝায়? 

h) State two arguments in favour of foreign aid. 

     ব তদনিক সহায়তার পতে দুনি রু্নি  র্ভিা কর। 

2. Answer any four of the following questions:      5×4=20 

a) Briefly discuss the Theory of Demographic Transition.  



   বিত াগ্রানফক ট্রািনিিতির তত্ত্বনি সংতেতপ আতলাচিা কর । 

b) Discuss the logic of ‘Two gap Model’ in Development Economics.  

   ‘Two gap Model’-এর উন্নয়ি অর্ভিীনত সম্পনকভত রু্নি আতলাচিা কর। 

c) What is meant by Export Promotion? Mention three arguments in favour of Export     

     Promotion. 

     Export Promotion  লতত কী ব াঝায়? এর পতে  নতিনি রু্নি আতলাচিা কর। 

d)  What is meant by Sustainable Development? 

    স্ব হিে  উন্নয়ি  লতত কী ব াঝায়? 

e) What are the objectives of GATT? 

   GATT এর উতেিযগুনল কী কী? 

f) What is meant by the Tragedy of Commons? 

   ট্রযাতিনি অফ ক ন্স  লতত কী ব াঝায়? 

 

3. Answer any one of the following questions:                     10×1=10 

a) What is meant by Import Substitution? Discuss the main arguments in favour of Import 

  Substitution. 

Import Substitution  লতত কী ব াঝায়? এর পতে প্রধাি রু্নিগুনল আতলাচিা কর। 

b) Discuss the advantages and disadvantages of Trade Liberalisation for developing countries. 

উন্নয়িিীল বদিগুনলর িিয  ানর্িয উদারকরতর্র সুন ধা এ ং অসুন ধাগুনল আতলাচিা কর। 

 

 

 


