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B.A/ B.Sc. 6th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: Economics 

Paper: GE-2 
(Indian Economic Development) 

Time: 3 hours         Full Marks-60 

The figures in the right hand margin indicate full marks. Candidates are requested to give 
their answer in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক।                                                                

পরীিার্েীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 
1. Answer any six of the following questions:      6 X 5 = 30  

যযশ্নকান ছয়ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও।  

a. Do you think that PCI as an important indicator of economic growth? 

েুক্ষম ক্ষক মশ্নন কশ্নরা যয মার্াক্ষপছু আয় অর্েননক্ষেক ক্ষবকাশ্নশর একক্ষি গুরুত্বপুনে ক্ষনর্োরক?   

b. What are the components of HDI and how it is constructed? 

মানব উন্নয়ন সুচশ্নকর মূি উপাদান গুক্ষি ক্ষক ক্ষক এবং এক্ষি ক্ষকভাশ্নব গঠন করা হয়?  

c. Briefly discuss nature and types of unemployment in India 

ভারশ্নে যবকারশ্নের প্রকার ও র্রন সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কশ্নরা।  

d. What are the main reasons of low productivity in Indian agriculture during last 

few decades? 

ক্ষবগে কশ্নয়ক দশশ্নক ভারেীয় কৃক্ষষর স্বল্প-উৎপাদনশীিোর মূি কারণগুক্ষি ক্ষক?  

e. Write a brief note on Public Distribution System in India. 

ভারশ্নে খ্াদয বন্টন বযবস্থা সম্পশ্নকে সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কশ্নরা।  

f. Discuss briefly the role of commercial bank in economic development. 

অর্েননক্ষেক উন্নয়শ্নন বাক্ষনক্ষেযক বযাশ্নের ভুক্ষমকা সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কশ্নরা।  
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g. What are the main sources of revenue of state government in India? 

ভারশ্নে রােয সরকাশ্নরর আশ্নয়র মূি উৎস গুক্ষি ক্ষক ক্ষক?  

h. Briefly discuss the direction of Indian foreign trade in post liberalization period. 

উদারীকরণ পরবেেী কাশ্নি ভারশ্নের ববশ্নদক্ষশক বাক্ষনশ্নেযর গক্ষেপ্রকৃক্ষে আশ্নিাচনা কশ্নরা।  

2. Answer any three of the following questions:      10 X 3 = 30 

 যযশ্নকান ক্ষেনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও।   

a. Evaluate the Government policies to eradicate poverty during last few decades. 

ক্ষবগে কশ্নয়ক দশশ্নক দাক্ষরদ্র দূরীকরশ্নণ সরকারী নীক্ষের মুিযায়ন কশ্নরা।  

b. Discuss the policy taken by Indian Government to develop small scale industries in 

several plans. 

পক্ষরকল্পনাকাশ্নি িুদ্র ক্ষশশ্নল্পর উন্নয়শ্নন ভারে সরকার  ক্ষক পদশ্নিপ ক্ষনশ্নয়শ্নছ ো আশ্নিাচনা কশ্নরা।  

c. Write a brief note on role of land reform in Indian agriculture. 

ভারেীয় কৃক্ষষশ্নে ভূক্ষম সংস্কার এর ভুক্ষমকা ক্ষনশ্নয় একক্ষি িীকা যিখ্।  

d. Discuss various monetary policies taken by RBI to control liquidity.  

োরিয ক্ষনয়ন্ত্রশ্নন ক্ষরোভে বযাশ্নের ক্ষবক্ষভন্ন আক্ষর্েক নীক্ষে গুক্ষি আশ্নিাচনা কশ্নরা।  

e. Discuss main features of Center State financial relation in India. 

ভারশ্নে যকন্দ্র – রােয আক্ষর্েক সম্পশ্নকের মূি ববক্ষশষ্ট গুক্ষি আশ্নিাচনা কশ্নরা।  

 


