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Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 

 

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

 

a) What is meant by HDI? 

HDI বলতে কী ববোঝোয়? 

b) What is Balanced Budget? 

ভোরসোম্যপূর্ণ বোতেট কী? 

c) What is Primary Deficit? 

প্রোথমম্ক ঘোটমে কী? 

d) Distinguish between Direct Tax and Indirect Tax. 

প্রেযক্ষ কর এবং অপ্রেযক্ষ কতরর ম্তযয পোথণকয কর। 

e) Write the full form of PDS? State any two functions of PDS. 

মপমিএস এর সমূ্পর্ণ ফম্ণ মলখ? PDS এর বে বকোনও দুমট কোেণ বর্ণনো । 
f) What is VAT? 

VAT কী? 
g) What is meant by Sustainable Development? 

স্ববহনক্ষম্ উন্নয়ন বলতে কী ববোঝোয়? 
h) What is HPI?  

HPI কী? 
 

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

a) What is the relationship between Growth and Development? 

   বৃমি এবং মবকোতের ম্তযয সম্পকণ কী? 

 

b) Can per capita income act as an index of development? Explain.  



     ম্োথোমপছু আয় মক উন্নয়তনর সূচক মহসোতব কোে করতে পোতর? বযোখযো কর । 

c) What are the objectives of fiscal policy of government? 

    সরকোতরর রোেস্ব নীমে র উতেেযগুমল কী? 

d) Briefly explain Sen’s Capabilities Approach to Development. 

   মবকোতের েনয বসতনর সক্ষম্েোর অযোতপ্রোচ সংতক্ষতপ বযোখযো কর । 

e) Distinguish between i) Current Account and Capital Account and ii) Capital Expenditure    

and Revenue Expenditure. 

   i) চলমে মহসোব এবং মূ্লযনী অযোকোউন্ট এবং ii) মূ্লযন বযয় এবং রোেস্ব বযতয়র ম্তযয পোথণকয   কী? 

f) Briefly discuss the Competing & Complementary Roles of Agriculture & Industry in 

Economic Development of India. 

ভোরতের অথণননমেক মবকোতে কৃমি ও মেতের প্রমেতেোমিেোমূ্লক ও পমরপূরক ভূমম্কো সংতক্ষতপ আতলোচনো কর । 

 

3. Answer any one of the following questions:                        10×1=10 

a) What is Black Money? What are the sources of Black Money? What measures may be 

undertaken to control Black Money? 

   কোতলো টোকো কী? কোতলো টোকোর উত্স মক? কোতলো টোকো মনয়ন্ত্রতর্ কী বযবস্থো বনওয়ো বেতে পোতর? 

b) Discuss the various sources of revenue of the government. 

  সরকোতরর মবমভন্ন আতয়র মবমভন্ন উত্স আতলোচনো কর। 

 

 


