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Paper III – Indian Economy 
 
Full Marks: 50       Time: 2 hours 

Group A 
Answer any four questions:      5x4 = 20 
 
1. (i)  What is per capita income? 
 (ii) What is poverty line? 
 (iii) Define dualism. 
 (iv) Define land reform. 
 (v)  What is green revolution? 
 (vi) What is cottage industry? 
 (vii) State two sources of revenue of Union Government? 
 (viii) State two sources of revenue of State Government? 
 

Group B 
Answer any two questions:      15x2 = 30 
 
2. What are the features of underdevelopment of Indian Economy?   
3. Explain the government policies to regulate population.    
4. What are the poverty eradication programmes in India?    
5. What are the objectives of India’s Five-year Plans?    
6. What are the causes of low productivity in Indian agriculture?   



7. What is the importance of foreign trade in Indian economy?   
8. What are the effects of green revolution?      
9. Explain the credit control policy of Reserve Bank of India.     

     
   

Bengali Version 

িবভাগ ক 

য কানও চারিট ে র উ র দাও:      5x4 = 20 

১. (i) মাথািপছু আেয়র সং া দাও। 

 (ii) দাির  রখা বলেত কী বাঝ? 

 (iii) ডুয়ািলজেমর সং া দাও। 

(iv) ভূিম সং ার বলেত কী বাঝ? 

(v) সবুজ িব ব কােক বেল? 

(vi) ু িশ  কােক বেল? 

(vii) ক ীয় সরকােরর রাজে র দু’িট উৎস উে খ কর। 

(viii) রাজ  সরকােরর রাজে র দু’িট উৎস উে খ কর।  

 

িবভাগ খ 

য কানও দু’িট ে র উ র দাও:     15x2 = 30  

২. ভারতীয় অথনীিত ে া ত হওয়ার িপছেন কারণ িল কী কী, ব াখ া কর। 

৩. জনসংখ া িনয় েণ সরকাির নীিত আেলাচনা কর। 

৪. ভারেত দাির  দূরীকরণ কমসূিচ িল কী কী? ব াখ া কর। 



৫. ভারেতর প বািষকী পিরক নার উে শ িল কী কী? 

৬. ভারতীয় কৃিষেত  উৎপাদনশীলতার কারণ িল কী কী?     

৭. ভারতীয় অথনীিতর ে  বিহবািণেজ র  ব াখ া কর। 

৮. সবুজ িব েবর ফলাফল আেলাচনা কর। 

৯. িরজাভ ব াে র ঋণনীিত সংে েপ আেলাচনা কর। 


