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Bankim Sardar College 

 

Semester IV Examination, 2020 

B.A. / B.Sc. General  

Subject - Economics             

PAPER - ECO-G-CC-4-4-TH/ECO--GE-4-4-TH 

Answer of each group should be in separate answer-sheet 

প্রত্যেকটি গ্রুপ বা ববভাত্ের উত্তর নযুন পৃষ্ঠায় শুরু করত্ব  

GROUP-A   (F.M. 10) 

Answer Any Five Questions 

1.  (i) রাজস্বনীতি কাকক বকে?  

    (ii) আতথিকনীতি কাকক বকে? 

    (iii) ভারিবকষি কৃতষর দুইটি গুরুত্ব লেখ।  

    (iv) ভারিবকষি কি সাকে উদারীকরণ নীতি গৃহীি হয় ? 

    (v) লেনকদন বযােযাকে উদৃ্বত্ত বেকি তক লবাক া?   

    (vi) কৃতষকি যকের বযবহাকরর দুইটি অসুতবধা উকেখ ককরা।   

    (vii) কু্ষদ্র তিল্প কাকক বকে?  

    (vii) সরকাতর লক্ষকে তিকল্পর ক্ষতির দুইটি কারণ উকেখ ককরা।  

GROUP- B   (F.M. 15) 

Answer Any One Question                                                                                       

যে যকান ১ টি প্রত্ের উত্তর দাও  (সববাবিক ৪০০ - ৫০০ শত্ের মত্িে)  

2. (i) ভারিীয় কৃতষকি মূেধকনর গুরুত্ব আকোচনা ককরা।  

   (ii) ভারিীয় তিকল্প ববকদতিক তবতনকয়াকগর গুরুত্ব আকোচনা ককরা। 

GROUP- C  (F.M. 65 = 25×1+4×10)  
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3 নং প্রত্ের (MCQ) সব প্রেগুবির উত্তর বদত্য হত্ব এবং 4-10 নং প্রত্ের মত্িে যে যকান ৪ টি প্রত্ের উত্তর বদত্য হত্ব 

১০০ - ১৫০ শত্ের মত্িে  

3। নীত্ের সব প্রেগুবির উত্তর দাও                                                               

A) মহোনবীি প্রবতিি ি ভারিীয় পতরকল্পনায় লয লক্ষকের ওপকর উন্নয়কনর জনয লবতি ককর লজার লদওয়া হকয়তিে লসই লক্ষেটি হে- 

(i) কৃতষ লক্ষে 

(ii) পতরকষবা লক্ষে 

(iii) ভারী মূেধন বস্তু প্রস্তুিকারক তিল্প 

(iv) কু্ষদ্র তিল্প 

 

B) কৃতষ ও তিল্প লক সমান গুরুত্ব লদওয়া হকয়তিে লকান পঞ্চবাতষিকী পতরকল্পনায়? 

(i) প্রথম 

(ii) তদ্বিীয় 

(iii) িৃিীয় 

(iv) চিুথি 

 

C) লকান পতরকল্পনায় কৃতষ লক্ষকে উন্নয়ন ঋণাত্বক হকয়তিে? 

(i) তদ্বিীয় 

(ii) িৃিীয় 

(iii) চিুথি 

(iv) ষষ্ঠ 

 

D) ভারকির িদ্ম লবকারত্ব লকান লক্ষকে সবিাতধক? 

(i) পতরকষবা লক্ষকে 

(ii) কৃতষ লক্ষে 

(iii) তিল্পকক্ষে 

(iv) িহরাঞ্চকে 

 

E) ভারকির অতধকাাংি কৃতষজতম তক ধরকনর? 

(i) প্রাতিক কৃতষজতম 
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(ii) কু্ষদ্র কৃতষজতম 

(iii) মা াতর কৃতষজতম 

(iv) বৃহৎ কৃতষজতম 

 

F) লকান দুটি কৃতষজাি পকণযর লক্ষকে ভারকির সবুজ তবপ্লব সবকথকক লবতি সফে? 

(i) গম ও আেু 

(ii) বাজরা ও লজায়ার 

(iii) গম ও চাে 

(iv) চা ও কতফ 

 

G) নাবার্ি  (NABARD) তককসর সাকথ সম্পকি যুক্ত? 

(i) আয়কর 

(ii) বাতণজয নীতি 

(iii) কৃতষ ঋণ 

(iv) তিল্প ঋণ 

 

H) লকান লদকির অনুকরকণ ভারকির সবুজ তবপ্লকবর ধারণা গৃহীি হয়? 

(i) লমতিককা 

(ii) রাতিয়া 

(iii) চীন 

(iv) তকউবা 

 

I) ভারিবকষি কি সাকে তকষান লেতর্ট কার্ি  চােু হয়? 

(i) ১৯৭২-৭৩ 

(ii) ১৯৮২-৮৩ 

(iii) ১৯৯৮-৯৯ 

(iv) ২০০০-০১ 

 

J) রাজস্ব নীতি লক প্রবিি ন ককর? 

(i) লদকির সরকার 
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(ii) লদকির লকন্দ্রীয় বযাাংক 

(iii) লদকির বাতণতজযক বযাাংক 

(iv) উপকরর সবাই 

 

K) আতথিক নীতি লক প্রবিি ন ককর? 

(i) লদকির সরকার 

(ii) লদকির লকন্দ্রীয় বযাাংক 

(iii) সাধারণ জনগণ 

(iv) লদকির বাতণতজযক বযাাংক 

 

L) লকান লদকির লেনকদন বযাকেকে কিগুতে খাি থাকক? 

(i) দুটি 

(ii) তিনটি 

(iii) একটি 

(iv) চারটি 

 

M) লখাোবাজাকরর কাযিকোপ লকান নীতির অঙ্গ? 

(i) রাজস্ব নীতি 

(ii) আতথিক নীতি 

(iii) উভকয়রই অঙ্গ 

(iv) লকাকনাটিই নয় 

 

N) ভারিবকষি কি সাকে প্রথম তিল্পনীতি ল াতষি হয়? 

(i) ১৮৫৫ 

(ii) ১৯৪৮ 

(iii) ১৯৫৬ 

(iv) ১৯৬১ 

O) লকান তিল্প নীতি লক উদারীকরকণর তিল্পনীতি বো চকে? 

(i) ১৯৪৮ 

(ii) ১৯৫৬ 
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(iii) ১৯৮০ 

(iv) ১৯৯১ 

 

P) ভারিবকষি কৃতষজাি পকণযর বাজার লক তনয়েণ ককর? 

(i) Essential commodities Act, 1955 

(ii) Agricultural Produce Market committee Act enacted by States 

(iii) Agricultural produce Act, 1937 

(iv) Food products order, 1956 

 

Q) তনকচর লকান সাংস্থাটি নূযনিম সহায়ক মূেয তনকয় সরকারকক তবতভন্ন প্রস্তাব তদকি পাকর? 

(i) National farmers’ commission 

(ii) Agriculture cost and price commission 

(iii) Department of agriculture 

(iv) None of the above 

 

R) রাষ্ট্রীয় কৃতষ তবকাি লযাজনা লকান প্রধানমেী ল াষণা ককরতিকেন? 

(i) নকরন্দ্র লমাতদ 

(ii) র্: মনকমাহন তসাং 

(iii) অটে তবহারী বাজকপয়ী 

(iv) ইন্দ্র কুমার গুজরাে 

 

S) তনকচর লকানটি কৃষককদর উন্নয়কনর সকঙ্গ সম্পকি যুক্ত নয়? 

(i) Kisan credit card 

(ii) National agricultural insurance scheme 

(iii) Self help group 

(iv) Employee Referral scheme 

 

T) কু্ষদ্র জেকসচ প্রকল্প কি সাকে চােু হয়? 

(i) মাচি  ২০০২ 

(ii) মাচি  ২০০৪ 
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(iii) জানুয়াতর ২০০৪ 

(iv) জানুয়াতর ২০০৬ 

 

U) নিুন কৃতষ নীতি ককব গৃহীি হয়? 

(i) জুোই ২০০০ 

(ii) মাচি  ২০০২ 

(iii) মাচি  ২০০৪ 

(iv) জানুয়াতর ২০০৪ 

 

V) তনকচর লকান কারণ সবুজ তবপ্লকবর বযথিিা তহকসকব বো যায়? 

(i) এর দ্বারা ধনী কৃষককর সৃতি হয় 

(ii) এই তবপ্লব শুধু গকমর লক্ষকেই লবতি সাফেয লপকয়তিে 

(iii) এইটি ভারকির তনতদি ি অঞ্চকে লদখা লগতিে 

(iv) উপকরর সবগুতে সিয 

 

W) কৃতষজাি পণয মজুকির দাতয়ত্ব লকান সাংস্থার উপর নযস্ত আকি? 

(i) Commission for agricultural costs and prices 

(ii) Food Corporation of India 

(iii) National cooperative union of India 

(iv) Central warehousing corporation of India 

 

X) ভারিবকষির সাম্প্রতিক যুকগ প্রচুর পণয মজুি হওয়ার কারণ তক? 

(i) সরকার দ্বারা সহায়ক মূেয বা সাংগ্রহ মূেয মূেয বাজার মূেয লথকক লবতি 

(ii) FCI দ্বারা আকরা লবতি সাংগ্রহিাো সৃতি করা 

(iii) লযাগাকযাগ বযবস্থার উন্নতি 

(iv) উৎপাদন বৃতি 

Y) লকান সাংস্থা দ্বারা ভারি সরকার কৃতষজাি পকণযর মান তনণিকয়র (Grading & Standardisation) তসিাি তনকয়কি? 

 

(i) Food Corporation of India 

(ii) CSO 
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(iii) Directorate of marketing and inspection 

(iv) Indian Standards Institution. 

4-10 নং প্রত্ের মত্িে যে যকান ৪ টি প্রত্ের উত্তর বদত্য হত্ব ১০০ - ১৫০ শত্ের মত্িে                   4×10 = 40 

4) স্বাধীনিা পরবিী যুকগ ভারকি কৃতষর অগ্রগতি তনকয় যা জাকনা লেকখা।  

5) ভারিীয় কৃতষকি যকের বযবহাকরর প্রভাব আকোচনা ককরা।   

6) ভারিীয় তিকল্প সরকাতর লক্ষকের ভূতমকা তনকয় যা জাকনা লেকখা। 

7) ভারিীয় তিকল্প কু্ষদ্র তিকল্পর অসুতবধা গুতে উকেখ ককরা।  

8) ভারিীয় তিকল্প ববকদতিক তবতনকয়াকগর সুতবধা - অসুতবধা গুতে আকোচনা ককরা।  

9) ১৯৯১ সাকের পর ভারকি ববকদতিক বাতনকজযর গতি- প্রকৃতি তনকয় আকোচনা ককরা। 

10) স্বাধীনিা পরবিী যুকগ ভারিবকষির রাজস্বনীতি এবাং আতথিক নীতি তনকয় সাংকক্ষকপ আকোচনা ককরা। 

 


