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[The figures in the right hand margin indicate full marks. Candidates are required to give their 

answers 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 (6) questions:                                            5 x 6 = 30 

যেক োক ো ছটি প্রকের উত্তর দোও- 
a) What are the key issues in developing the rural sector of an economy? 

য ো  অর্থ ীটির গ্রোমীণ যেকের উন্নয়ক র মূল টিষয়গুটল ট ? 
b) Give an overview of the participatory rural development approach.  

গ্রোমীণ উন্নয়ক  অংশগ্রহণমূল  পদ্ধটির রূপকরখো দোও | 
c) Write a short note on NREP 

NREP এর উপর এ টি সংটেপ্ত িী ো যলখ | 
d) What are the problems of rural credit in India? 

ভোরকি গ্রোমীণ ঋকণর সমসযোগুটল ট ? 
e) What was the core concept of Gandhian  model of rural development 

গ্রোমীণ উন্নয়ক র যেকে গোন্ধীর মকেকলর মূল ধোরণো ট  টছল? 
f) Briefly explain the benefits of fishery as a source of livelihood for rural people? 

গ্রোমীণ মো ুষকদর জীটি োর উৎস টহকসকি মৎসয চোকষর উপ োটরিো সংকেকপ যলখ | 
g) Briefly explain the notion of sustainable rural development. 

িহমো  গ্রোমীণ উন্নয়ক র ধোরণো সংকেকপ যলখ | 
h) How important is rural industrialization in addressing the problem of 

unemployment of rural youth? 
গ্রোমীণ েুি -েুিিীকদর যি োর সমসযোর সমোধোক  গ্রোমোঞ্চকল টশল্পোয়   িিো গুরুত্বপূণথ? 
 
 
 



2. Answer any three (3) questions:                                        10 x 3 = 30 
যেক ো  টি টি প্রকের উত্তর দোও- 

a) Critically explain the Lewis model of economic development of a dual economy. 
এ টি দ্বৈি অর্থ ীটির অর্থন টি  উন্নয়ক র যেকে  লুইস মকেলটি সমোকলোচ ো সহ িযোখযো  করো | 

b) Assess the economic empowerment of rural women in India through self-help 
groups by providing micro finances. 
ভোরকি গ্রোমীণ মটহলোকদর স্বট েুটি এিং েুদ্রঋকণর মোধযকম অর্থন টি  স্বট ভথরিোর টিষয়টি 
পেথোকলোচ ো  করো | 

c) Briefly explain the nature and causes of the recent growth of non-farm sector in 
India’s rural economy. 
সোম্প্রটি  সমকয় ভোরকির গ্রোমীণ অর্থ ীটিকি  ৃটষ িটহভূথি যেকের টি োকশর প্র ৃটি এিং  োরণগুটল 
সংকেকপ আকলোচ ো  করো | 

d) Briefly explain the rural development in Brazil in post-independence period. 
স্বোধী িোর পরিিথী সমকয় ব্রোটজকলর গ্রোমীণ উন্নয়ক র সংটেপ্ত িযোখযো  করো | 

e) Briefly explain the extent to which the MGNREGA scheme has been successful in 
alleviating rural unemployment and poverty in India.  
ভোরকি গ্রোমোঞ্চকল যি োর সমসযো এিং দোটরদ্রয সমসযো দূরী রকণ MGNREGA টিম  িদূর সফল 
হকয়কছ িো সংকেকপ আকলোচ ো  করো | 
 

OR 

Paper-DSE-1 

Selected Features of West Bengal Economy 

1. Answer any six questions:       6X5=30 

যয যকান ছয়ক্ষি প্রশ্নের উত্তর যিখ্। 

a. Briefly explain the economic consequences of partition on jute industries.  

     পাি ক্ষশশ্নের উপর ক্ষবভােশ্ননর যয অর্েননক্ষেক প্রাভাব পযরক্ষছি ো আশ্নিাচনা কর। 

b. Write a short note on ‘Trends in per capita State Domestic Product of West 

Bengal since 1990’s.  

‘পক্ষিমবশ্নে ১৯ঌ০ সাশ্নির পর রােয মার্াক্ষপছু আভযন্তরীণ উৎপাদশ্ননর ক্ষদশা’র উপর একক্ষি সংক্ষিপ্ত 
ক্ষিকা যিখ্।   



c. What is gender segregation of employment? In this connection discuss the 

current sectoral distribution of workforce in West Bengal after 1980’s. 

যরােগাশ্নর ক্ষিে পৃর্কীকরণ ক্ষক? পক্ষিমবশ্নে বেেমান কমেশক্ষির ক্ষবভাগীয় বণ্টশ্ননর উপর আশ্নিাচনা 
কর।   

d. Write a short note on ‘Self-Help-Group and Performance of MGNREGS in West 

Bengal’.  

‘স্বক্ষনভের যগাষ্ঠী ও MGNREGS-র কমেিমো’ উপর একক্ষি সংক্ষিপ্ত ক্ষিকা যিখ্।   

e. Explain the concept of Human Development. Make a comparison between West 

Bengal and Kerala in respect of child mortality. 

মানব উন্নয়শ্ননর ধারনাক্ষি বযি কর।এই প্রসশ্নে পক্ষিমবে ও যকরি এর মশ্নধয ক্ষশশুমৃেুয ক্ষনশ্নয় একক্ষি 
েুিনামূিক আশ্নিাচনা কর ।   

f. Explain the growth of commercial banks in West Bengal since 1980’s. 

পক্ষিমবশ্নে ১৯৮০ সাি যর্শ্নক বাক্ষণক্ষেযক বযাংশ্নকর বৃক্ষির আশ্নিাচনা কর। 

g. How regional rural banks helps in developing irrigation and agro-marketing in 

West Bengal? 

পক্ষিমবশ্নে আঞ্চক্ষিক গ্রামীণ বযাঙ্কগুক্ষি ক্ষকভাশ্নব যসশ্নচ ও কৃক্ষষ ক্ষবপক্ষণশ্নে সহশ্নযাক্ষগো কশ্নর।  

h. Explain the changes in the land use pattern in West Bengal from 1980’s? 

পক্ষিমবশ্নে ১৯৮০ সাশ্নির পর ক্ষকভাশ্নব ভূক্ষম বযাবহাশ্নরর পিক্ষে পক্ষরবেেন হয় আশ্নিাচনা কর।   

 

2. Answer any three questions:      3X10=30 

যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রশ্নের উত্তর যিখ্ । 

a. What do you mean by ‘Drain of Resources’? Explain how the resources were 

drained from West Bengal in the colonial period?  

‘সম্পশ্নদর ক্ষনগেমন’ বিশ্নে ক্ষক যবাঝ। উপক্ষনশ্নবশ্নশর সময় পক্ষিমবে যর্শ্নক ক্ষকভাশ্নব সম্পশ্নদর   

ক্ষনগেমন হয় ো বযাখ্যা কর।  

  



b. Make a comparison between the recent trends in income and employment 

in India and West Bengal. 

১৯৮০ সাশ্নির পর ভারেবষে ও পক্ষিমবে এর মশ্নধয সাম্প্রক্ষেক আয় ও কমেসংস্থাশ্ননর ক্ষদশার 
ওপর একক্ষি েুিনামূিক আশ্নিাচনা কর । 

c. What are the causes and consequences for Service sector expansion in West 

Bengal from 1980’s? 

১৯৮০ সাশ্নির পর পক্ষিমবশ্নে যসবা যিত্র বৃক্ষির কারন ও ফিাফি ক্ষক ক্ষছি।  

d. What are the problems faced by small scale and cottage industries in West 

Bengal? 

পক্ষিমবশ্নে িুদ্র ও কুক্ষির ক্ষশশ্নে ক্ষক ক্ষক সমসযার সমু্মখ্ীন হশ্নে হয়।  

e. Discuss the problems of Primary education in West Bengal.  

পক্ষিমবশ্নের প্রার্ক্ষমক ক্ষশিার সমসযা ক্ষনশ্নয় আশ্নিাচনা কর ।   

 


