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

   নীচের যে-য োচনো পোাঁেটি প্রচের উত্তর দোত্তঃ 

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

ভোরচের অর্থননটে  পশ্চোদ্গটের দুটি  োরণ উচেখ  র।  
 

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

জোেীয় আচয় ভোরেীয় অর্থনীটের য োন যেচের অবদোন সবচেচয় যবশী ? 
 

(c) What is sex ratio? 

টিঙ্গ-অনুপোে  ী ? 
 

(d) What do you mean by disguised unemployment? 

ছদ্ম যব োর বিচে  ী যবোঝ ? 
 

(e) When was the first five year plan in India launched? 

ভোরচে  খন প্রর্ম পঞ্চবোটষথ ী পটর োল্পোনো েোিু হয় ? 
 

(f) What is ‘Rolling Plan’? 

বহেো যেোজনো বিচে  ী যবোঝ ? 
 

(g) When were the banks nationalized first in India? 

ভোরচে  চব সবথপ্রর্ম বযঙ্ক জোেীয় রণ  রো হয় ? 
 

(h) What is Fiscal Deficit? 

টিস যোি ঘোিটে  ী? 
 

                    

 

 
 

 



 

2. Answer any four of the following questions:                                                                    5x4=20 

   নীচের যে-য োচনো েোরটি প্রচের উত্তর দোত্তঃ 
 

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

ভোরচের জোেীয় আচয় যেেগে বন্টচনর উপর ে টি যছোি িী ো টিখ। 
 

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

উন্নয়নশীি অর্থনীটে টহচসচব ভোরেীয় অর্থনীটের ববটশষ্ট্যগুটি আচিোেনো  র । 

(c) Discuss some of the major achievements of India’s five year plans. 

ভোরচের পঞ্চবোটষথ ী পটর োল্পোনোর গুরুত্বপূণথ সোিিযগুটি আচিোেনো  র । 
 

(d) Write a note on population policy of India. 

ভোরচের জনসংখযো নীটের উপর ে টি িী ো টিখ। 

(e) Discuss the major arguments for Bank Nationalism in India. 

ভোরচে বযঙ্ক জোেীয় রচণর পচে েুটিগুটি আচিোেনো  র । 
 

(f) What are the major causes of Inequality of Income in India? 

ভোরচে আয় বন্টচনর যেচে ববষচমযর  োরণগুটি  ী  ী ? 
 
3. Answer any one of the following questions:                                                             10x1=10 

     নীচের যে-য োচনো ে টি প্রচের উত্তর দোত্তঃ 
 

(a) Write a short note on Center –State financial relation in India. 

ভোরচে য ন্দ্র-রোজয আটর্থ  সম্পচ থর উপর ে টি িী ো টিখ। 

(b) Evaluate the different poverty alleviation programmes that have been taken in India. 

ভোরচে দোটরদ্র্য দূরী রচণর জনয গৃহীে টবটভন্ন বযবস্থোগুটির মূিযোয়ন  র। 
 
 
 
 


