
 

B.Sc. UG Semester-IV (Programme) Examination, 2020-21 

ECONOMICS 

(Indian Economic Planning & Policy Issues) 

Paper: SP/ECO/401/C-1D 

Course ID: 41618 

 

Time: 2 hours                                                                                                            Full Marks: 40 

 

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

   নীচের যে-য োচনো পোাঁেটি প্রচের উত্তর দোত্তঃ 

(a) What is decentralised planning? 
টিচ ন্দ্রী ৃত পটর ল্পনো িলচত  ী যিোঝ ? 
 

(b) What is Disinvestment policy? 

টিলটি রণ নীটত  ী? 
 

(c) Write down one source of revenue each for Central Government and State Government. 

য ন্দ্রীয় সর োর ও রোজ্য সর োচরর আচয়র এ টি  চর উৎচসর নোম টলখ । 
 

(d) Differentiate between direct and indirect tax. 

প্রতযক্ষ ও পচরোক্ষ  চরর মচযয পোর্থ য উচেখ  র । 
 

(e) Who is considered as the Lender of Last Resort by the Govt. of India? 

ভারত সরকার কাকক সর্বকেষ স্তকরর ঋণদাতা হিসাকর্ হর্কর্চনা ককর ? 
 

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

ভোরচত  খন প্রর্ম পঞ্চিোটষথ ী পটর ল্পনো েোলু হয় ? 
 

(g) What do you mean by M1? 

M1 িলচত  ী যিোঝ? 
 

(h) What is money market? 

িো োর িোজ্োচরর সংজ্ঞো দোও। 
                                                                                                              
 



 

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

   নীচের যে-য োচনো েোরটি প্রচের উত্তর দোত্তঃ 
 

(a) Indicate the main areas of failure of Indian planning. 

ভোরচতর পঞ্চিোটষথ ী পটর ল্পনোর িযর্থতোর টদ গুটল আচলোেনো  র। 
 

(b) Briefly explain the problems of Public Sector Enterprises in India in recent years. 

সর োটর উচদযোগ যক্ষএগুটলর িতথমোন সমসযো সংচক্ষচপ িণথনো  র । 
 

(c) What were the reasons behind banking sector reforms in India? 

ভোরতিচষথর িযোটকং যক্ষচএর সংস্কোচরর যপছচন  ী  ী  োরণ টছল ? 
 

(d) Discuss different concepts of money supply in India? 

ভোরচত অচর্থর যজ্োগোচনর টিটভন্ন যোরণোগুটল আচলোেনো  র। 
 

(e) What do you mean by Plan and Non-Plan expenditure? Mention some items of 
expenditure of Central Government. 

পটর ল্পনো িযয় ও পটর ল্পনো িটহিভভ থত িযয় িলচত  ী যিোঝ ? য ন্দ্রীয় সর োচরর িযচয়র  চয় টি টদ  উচেখ 

 র । 
 

(f) State the reasons in brief for satisfying BOP situation in the post reform period in India. 

ভোরতিচষথ সংস্কোর পরিতথী সমচয় যলনচদন িযোলোন্স সচতোষজ্ন  হওয়োর  োরণগুটল সংচক্ষচপ টিিৃত  র। 
 
 
3. Answer any one of the following questions:                                                               10x1=10 

   নীচের যে-য োচনো এ টি প্রচের উত্তর দোওঃ 
 

(a) Write a note on the volume and direction of trade in India in post-liberalization period. 
উদোরী রণ নীটত গ্রহণ  রোর পরিতথী োচল ভোরচতর রপ্তোনী িোটনচজ্যর পটরমোন ও গটতপ্র ৃটতর উপর 
এ টি িী ো যলখ। 

(a) Discuss the reforms in tax structure in India since 1991. 

  ১৯৯১ পরিতথী  র পটর োঠোচমোর সংস্কোরগুটল আচলোেনো  র । 
 

 

  


