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Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 
1. Answer any five from the following questions:    1 X 5 = 5 

 

a) What are the major components of Economy? 

অর্ থনীতির প্রধান উাদানগুতি তি তি ? 

b) What do you mean by compensation principle? 

ক্ষতিূরণ নীতি বিতি তি ববাঝ ? 

c) What is market failure? 

বাজার বযর্ থিা তি ? 

d) What is Environmental values. 

তরতবশগি মূিযতবাধ তি ? 

e) Differentiate between tangible and intangible benefits? 

বাস্তব এবং অদময সুতবধার মতধয ার্ থিয তি ? 

f) What are the pollution controlling policies? 

দষূণতরাধি নীতিগুতি তি তি ? 

g) Give an example of nonrenewable resources. 

অুনন থবীিরণত াগয সংস্থান এর উদাহরণ দাও। 
h) What do you mean by Kuznets curve? 

িুজতনট িার্থ বিতি তি ববাঝ ? 

 

2. Answer any two from the following questions:    5 X 2 = 10 

 

a) Explain the nature and scope of Environmental Economics. 

তরতবশগি অর্ থনীতির প্রিৃতি এবং সুত াগ এর বযাখ্যা ির ।                                       

b) Write a note on positive and negative externalities.   

ইতিবাচি ও বনতিবাচি বাতহযিিা সম্পতিথ  া  ান বিখ্।  

c) What is Nash equilibrium in prisoner's dilemma? Write about Hazardous waste.  2+3 

নযাশ র্ারসাতময "িত়েতদতদর তিধা" তি? তবজ্জনি-বজথয সম্পতিথ বিখ্ । 
d) Explain the various health effects of wastes?    

বজথয বর্তি তবতর্ন্নপ্রিার স্বাতস্থযর প্রর্াবগুতি আতিাচনা ির।  
 

 

 



3. Answer any one from the following questions:    10 X 1 = 10 

 

a) "Poverty is the greatest polluter"- Explain.  Explain the role of government to 

overcome the  environmental degradation?    4+6 

‘দাতরদ্র্যই সব থাতধি দষূি”- বযাখ্যা ির। তরতবশগি অবনতি তনবারতণ সরিাতরর 

রূ্তমিা আতিাচনা ির।  

b) Write down the principles of Cost-Benefit Analysis. Briefly discuss the types of 

values associated with valuation of environmental goods and services. 4+6 

খ্রচ িার্ তবতেষতণর নীতিগুতি বিখ্। সংতক্ষত তরতবশগি মূিযা়েতন ণয ও 

তরতষবার তরততক্ষতি মূতিযর প্রিারতর্দ সম্বন্ধে আতিাচনা ির। 
 


