
Bankura university 

U.G. End Semester-VI Examination, 2022 

Subject: ECONOMICS (Programme) 

Course Code: SP/ECO/601/DSE-1B    Course ID: 61618 

Course Title: Public Finance 

Time: 2 hours                                                                                                            Full Marks: 40 

 

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

   নীেচর য- কােনা পাঁচিট ে র উ র দা ঃ 

(a) What do you mean by Public Finance?  

সরকাির রাজ  কী ? 
 

(b) What do you mean by Public Goods? 

গন ব  বলেত কী বাঝ ? 
 

(c) What is externality? 

বািহ কতার ধারনািট কী ? 
 

(d) What do you mean by Public Debt? 

সরকাির ঋন বলেত কী বাঝ ? 
 

(e) What is Proportional Tax? 

সমানুপািতক কর কােক বেল ? 
 

(f) What is Balanced Budget? 

সুষম বােজট কােক বেল ? 
 

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

কেরর সরণ ও করঘাত এর মেধ  পাথক  িনেদশ কর । 
 

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

রাজ  সরকােরর রাজে র য কান দুিট উৎস িলখ । 
 
2. Answer any four of the following questions:                                                                 5x4=20 

  নীেচর য- কােনা চারিট ে র উ র দা ঃ 
 

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

গন েব র  বিশ িল কী কী ? গন েব র একিট উদারহন দাও। 
 



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

আভ রীন সরকাির ঋেনর বাঝার উপর একিট টীকা িলখ। 
 

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

কর কােক বেল ? করসং েহর নীিত িল কী কী ? 
 

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

গিতশীল কর ব ব া বলেত কী বাঝ ? একিট দেশর কর ব ব ােক গিতশীল করা হয় কন ? 
 

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

ক ীয় সরকােরর রাজে র মূল উৎস িল কী কী তা সংে েপ বেলা । 
 

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

সামথ  অনুযায়ী কর দােনর নীিতিট সংে েপ আেলাচনা কর। 
 

3. Answer any oneof the following questions:                                                               10x1=10 

  নীেচর য- কােনা একিট ে র উ র দা ঃ 
 

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

ক -রাজ  আিথক স ক বলেত কী বাঝ? ভারেতর ক -রাজ  আিথক স েকর উপর একিট টীকা িলখ। 
 

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

১৯৯১ পরবতী কর পিরকাঠােমার সং ার িল আেলাচনা কর । 

 

 
 

 


