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1. Answer any five of the following questions:                                                             2x5=10 

   নীেচর য- কােনা পাঁচিট ে র উ র দা ঃ 

(a) Mention two main causes of economic backwardness of India. 

ভারেতর অথৈনিতক প া িতর দুিট কারণ উে খ কর।  
 

(b) Which sector contributes the most in India’s national income? 

জাতীয় আেয় ভারতীয় অথনীিতর কান েএর অবদান সবেচেয় বশী ? 
 

(c) What is sex ratio? 

িল -অনুপাত কী ? 
 

(d) What do you mean by disguised unemployment? 

ছ  বকার বলেত কী বাঝ ? 
 

(e) Write full form of MGNREGA. 

MGNREGA এর পুেরা কথািট লেখা? 
 

(f) What do you mean by Poverty-line? 

দাির  সীমা বলেত কী বাঝ ? 
 

(g) Mention two major constituents of population policy of India? 

ভারেত জনসংখ ানীিতর দুিট ধান উপাদান উে খ কেরা । 
 

(h) What do you mean by agricultural productivity? 

কৃিষ-উৎপাদনশীলতা বলেত কী বাঝ ? 
                    
 
2. Answer any four of the following questions:                                                       5x4=20 

   নীেচর য- কােনা চারিট ে র উ র দা ঃ 
 

(a) Write a brief note on sectoral distribution of National Income in India? 

ভারেতর জাতীয় আেয় এগত ব েনর উপর একিট ছাট টীকা িলখ। 
 

(b) Examine some features of India as a developing economy . 

উ য়নশীল অথনীিত িহেসেব ভারতীয় অথনীিতর বিশ িল আেলাচনা কর। 



c)  Explain the features of industrial policy of 1991 in India. 

ভারেত 1991 সােলর িশ নীিতর বিশ িল ব াখ া কর। 

d) Write a note on population policy of India. 

ভারেতর জনসংখ া নীিতর উপর একিট টীকা িলখ। 

e) What are the problems of small and cottage industries in India? 

ভারেত ু  ও কুটীর িশে র সমস া িল িক িক?    
 

f)  Discuss the importance of land reforms in India? 

ভারেত ভূিম সং ােরর  আেলাচনা কর । 

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

     নীেচর য- কােনা একিট ে র উ র দা ঃ 
 

a) What do you mean by Green Revolution in India? Analyse the impact of Green 
Revolution on Indian agriculture. 

ভারেত সবুজ িব ব বলেত িক বাঝায়? ভারেতর কৃিষে ে  সবুজ িব েবর ভাব িবে ষণ কর। 

b) Critically evaluate the different poverty alleviation programmes pursued in India. 

ভারেত গৃহীত িবিভ   দাির  দূরীকরণ কমসূচী িলর মূল ায়ন কর। 

 

 

 
                                                                                                               

 


