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

   নীচের যে-য োচনো পোাঁেটি প্রচের উত্তর দোত্তঃ 

(a) What do you mean by Public Finance?  

সর োটর রোজস্ব  ী ? 
 

(b) What do you mean by Public Goods? 

গন দ্রব্য ব্লচে  ী যব্োঝ ? 
 

(c) What is externality? 

ব্োটযয েোর ধোরনোটি  ী ? 
  

(d) What do you mean by Public Debt? 

সর োটর ঋন ব্লচে  ী যব্োঝ ? 
 

(e) What is Proportional Tax? 

সমোনুপোটে   র  োচ  ব্চল ? 
 

(f) What is Balanced Budget? 

সুষম ব্োচজি  োচ  ব্চল ? 
 

(g) Distinguish between Shifting of Tax and Incident of Tax?  

 চরর সরণ ও  রঘোে এর মচধয পোর্থ য টনচদথশ  র । 
 

(h) Write two sources of revenue of the State Government. 

    রোজয সর োচরর রোজচস্বর যে য োন দুটি উৎস টলখ । 
 

 

 

 



 

 

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

   নীচের যে-য োচনো েোরটি প্রচের উত্তর দোত্তঃ 
 

(a) What are the properties of Public goods ? Give an example of Public good? 

গনদ্রচব্যর  বব্টশষ্ট্যগুটল  ী  ী ? গনদ্রচব্যর এ টি উদোরযন দোও। 
 

(b) Write a short note on the burden of internal public debt. 

আভ্যন্তরীন সর োটর ঋচনর যব্োঝোর উপর এ টি িী ো টলখ। 
 

(c) What is a tax? What are the canons of taxation? 

 র  োচ  ব্চল ?  রসংগ্রচযর নীটেগুটল  ী  ী ? 
 

(d) What is meant by the progressive system of taxation? Why the tax system of a country is 

made progressive? 

প্রগটেশীল  র ব্যব্স্থো ব্লচে  ী যব্োঝ ? এ টি যদচশর  র ব্যব্স্থোচ  প্রগটেশীল  রো যয় য ন ? 
 

(e) In brief, enumerate the major sources of revenue of Central Government. 

য ন্দ্রীয় সর োচরর রোজচস্বর মূল উৎসগুটল  ী  ী েো সংচেচপ ব্চলো । 
 

(f) Discuss briefly the Ability of Pay Principle of taxation. 

সোমর্থয অনুেোয়ী  র দোচনর নীটেটি সংচেচপ আচলোেনো  র। 
 
 
3. Answer any one of the following questions:                                                               10x1=10 

      নীচের যে-য োচনো এ টি প্রচের উত্তর দোত্তঃ 
 

(a) What do you mean by Union-State financial relation? Write a brief note on Union-State 

financial relation in India? 

কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিে সম্পেি বলতে েী কবাঝ ? ভারতের কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিে সম্পতেির উপর এ টি িী ো 
টলখ। 
 

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

  ১৯৯১ পরব্েথী  র পটর োঠোচমোর সংস্কোরগুটল আচলোেনো  র । 
 

 


