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

     নীেচর েয েকান পাঁচিট �ে�র উৎতর দাও। 

a)  What is meant by land reforms? 
  ভূিম সং�ার বলেত িক েবাঝায়?  

 
b)  Write the full form of APMC. 
  APMC- এর পেুরা কথািট েলখ।  

 
c)   What do you mean by Food Security? 
  খাদয্ িনরাপৎতা বলেত িক েবাঝ?  

 
d)  What is meant by marketable surplus in the context of Indian agriculture? 
  ভারতীয় কিৃষেক্ষে� িব�য়েযাগয্ উ�ৃৎত বলেত িক েবাঝায়?  

 
e)  Mention two problems faced by small scale and cottage industries in India. 
  ভারেত কু্ষ� ও কিুটর িশে�র দুিট সমসয্া উে�খ কর।  
 
f)  What is meant by Industrial Sickness? 
  িশ�রু�তা বলেত িক েবাঝায়?  

 
g)   What is Disinvestment Policy? 
  িবল�ীকরণ নীিত িক?  

 
h)   What is meant by EXIM Ploicy? 
  EXIM নীিত বলেত িক েবাঝায়?  

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

 নীেচর েয েকান চারিট �ে�র উৎতর দাও: 

 



a) What do you mean by agricultural productivity? Discuss briefly the causes of low 
productivity in Indian agriculture. 
কিৃষ উৎপাদনশীলতা বলেত িক েবাঝ?  ভারতীয় কিৃষেত �� উৎপাদনশীলতার   

কারণগুিল সংেক্ষেপ আেলাচনা কর। 
 

b) Analyse the success of land reforms programme in India. 
      ভারেত ভূিম সং�ার কমর্সচূীর সাফলয্ িবে�ষণ কর। 

 
c) Discuss the problems of rural credit in India. 
  ভারেত �ামীন ঋেণর সমসয্াগুিল আেলাচনা কর। 

 
d)  Analyse the importance of small scale and cottage industries in India.  
      ভারেত কু্ষ� ও কিুটর িশে�র গুরু� িবে�ষন কর। 

 
e) Discuss briefly the features of the industrial policy of 1990-91 in India.  

ভারেত 1990-91 সােল গৃহীত িশ�নীিতর ৈবিশ�য্গুিল সংেক্ষেপ আেলাচনা কর। 

 
f)  Discuss briefly the major features of foreign trade in India during the post liberalization 

period. 
উদারীকরণ পরবতর্ী সমেয় ভারেতর বিহবর্ািণেজয্র �ধান ৈবিশ�য্গুিল সংেক্ষেপ 

আেলাচনা কর। 
 
3. Answer any one of the following questions:      10 x 1  = 10 
     নীেচর েয েকান একিট �ে�র উৎতর দাও: 
 
a) What is Green Revolution? Discuss the effectst of Green Revolution on the Indian economy. 
  সবজু িব�ব িক?  ভারতীয় অথর্নীিতর উপর সবজু িব�েবর ফলাফল আেলাচনা কর। 
 
b) Analyse the impact of privatization and disinvestment policy on the Indian economy. 
      ভারতীয় অথর্বয্ব�ায় েবসরকািরকরণ ও িবল�ীকরণ নীিতর ফলাফল িবে�ষন কর।  

 


