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1. Answer any six of the following questions:       

            িন�িলিখত  !"িলর $য $কােনা ছয়+ট  ে!র উ.র দাও।   (6×5=30) 

a. State the methods adopted for estimating national income in India.  

ভারেত জাতীয় আয় পিরমােপর িক িক প8িত 9হণ করা হয় তা উে<খ কেরা।     

b. Discuss a major form of unemployment observed in India. 

ভারেত পিরলি=ত $বকার? এর এক+ট  ধান  Bপ িনেয় আেলাচনা কেরা।   

c. Why is ‘green revolution' termed as ‘wheat revolution'?-Explain. 

সবুজ িবFব $ক �কন গম িবFব বলা হয়?  বHাখHা কেরা।                   

d. Discuss about two major poverty eradication measures in India.             

ভারেত গহৃীত দুই+ট  ধান দািরK দরূীকরণ কম Mসিূচ িনেয় আেলাচনা কেরা।  
e. Describe briefly the major environmental concerns in India.   

ভারেত  ধান পিরেবশগত  সমসHা"িল সংে=েপ বণ Mনা কেরা।  

        f. Write down the main features of the New Industrial Policy (1991) in India.  

ভারেতর নতPন িশQনীিত (১৯৯১) এর মূখH TবিশUH "িল িলিপব8 কেরা।      

        g. Explain briefly the concept of import substitution.  

      আমদািন পিরবিতMতার ধারণা+ট সংে=েপ বHাখHা কেরা।      

h. Describe briefly how injecting of FDI in India since 1991 contributed to industrial development of 

the country. 

1991 সাল $থেক ভারেত FDI এর অনু েবশ িকভােব $দেশর িশQXয়েন অবদান $রেখেছ তা সংে=েপ 

বণ Mনা কেরা।           

 

2.  Answer any three questions from the following:       (10×2=20) 

        িন�িলিখত  !"িলর $যেকােনা িতন+টর উ.র দাও।  
a. Discuss different characteristics of an underdeveloped economy.  

এক+ট অনুXত অথ Mনীিতর িবিভX TবিশUH সমূহ আেলাচনা কেরা।  
       b. What are the major changes in occupational structure in India in the last twenty five years?           

গত পিঁচশ বছের ভারতবেষ M জীিবকা কাঠােমার মুখH িক িক পিরবতMন হেয়েছ?   

       c. Discuss the extent and consequences of mechanization of agriculture in India.  

   কৃিষর যাি\িককরেনর  সার ও ফলাফল িবষেয় আেলাচনা কেরা।       

d. Mention briefly the problems of industrial finance in India. What measures do you suggest to 

solve these problems.  

ভারেত িশQঋেণর সমসHা "িল সংে=েপ উে<খ কেরা। এই সমসHা"িল সমাধােনর জনH িক িক 

পদে=প $নওয়া যায়, $সই স_েকM $তামার মতামত দাও।     (5+5) 

       e. Briefly analyze the changes in BOP in Indian economy after 1991.  

       1991 সােলর পর $থেক ভারেতর BOP �ত $য পিরবতMন"িল হেয়েছ তা সংে=েপ িবে`ষণ কেরা।  


