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Bengali Version 
িতিট িবভােগর উ র আবিশ ক 

িবভাগ-ক 

য কানও পাচঁিট ে র উ র দাও:     2x5 = 10 

1. কর, ব য় ও ঋণ দওয়ার জন  য নীিত কাজ কের, সিট হল   

(i) রাজ  নীিত 

(ii) আিথক নীিত 

(iii) বািণজ  নীিত 

(iv) িফনা  নীিত 

 

2. দেশ বাজার অথনীিত চলন করার ে  রাজ  নীিত কাযকর হয়  

(i) ১৯৯১-এর মাঝামািঝ 

(ii) ১৯৮৯-এর মাঝামািঝ 

(iii) ১৯৭০-এর মাঝামািঝ 

(iv) ১৯৮২-র মাঝামািঝ 

 

3. আিথক নীিতর অপর নাম হল 

(i) ঋণ নীিত 

(ii) বািণজ  নীিত 

(iii) িবিনেয়াগ নীিত 

(iv) রাজ  নীিত 



 

4. নীেচর কানিট/ কা ন িল আিথক নীিতর হািতয়ার? 

(i) খালা বাজাের কাযকলাপ 

(ii) নগদ জমার পিরমাণ 

(iii) িডসকাউ  রট  

(iv) উপেরর সব ক’িট  

 

5. মু  বািণজ  বলেত বাঝায় 

(i) ে র অনুপি িত 

(ii) কাটার অনুপি িত 

(iii) সরকাির হ ে েপর অনুপি িত 

(iv) উপেরর সব ক’িট 

 

6. াধীনতার অব বিহত পের দেশ ধান সমস া িছল  

(i) খাদ স ট 

(ii) কাঁচামােলর স ট 

(iii) খাদ  ও কাঁচামাল উভেয়র স ট 

(iv) উপেরর কানওিটই নয় 

 

িবভাগ-খ 

য কানও চারিট ে র উ র দাও:       2x4 = 8 

 

7. ভারেত ভূিম সং ােরর নীিত িছল 

(i) মধ েভাগী িবেলাপ 

(ii) জা  সং ার 

(iii) জিমর জােতর পিরমাণ িনিদ  করা 

(iv) উপেরর সব ক’িট 

 



 

8.  কৃিষেত দাম নীিতর ধান ল  হল 

(i) কৃষকেদর াথ সুরি ত রাখা 

(ii) উপেভা ােদর াথ সুরি ত রাখা 

(iii) কৃষক এবং উপেভা া উভেয়র াথ সুরি ত রাখা 

(iv) উপেরর কানওিটই নয়   

 

9.  জাতীয় কৃিষ নীিত ঘাষণা হয় 

(i) জুলাই, ২০০০ 

(ii) জুলাই, ১৯৯০ 

(iii) জুলাই, ২০১০ 

(iv) জুলাই, ২০১৫  

 

10.  ১৯৪৮ সােল ঘািষত থম িশ নীিতর িভি  িছল 

(i) িম  আিথক নীিত  

(ii) কিমউিনজম 

(iii) পঁুিজবাদ 

(iv) কানওিটই নয় 

 

11.  িশ ে ে  মহলানবীশ নীিত জার িদেয়িছল  

(i) বসরকাির ে র উপের 

(ii) সরকাির ে র উপের 

(iii) সরকাির- বসরকাির যৗথ উেদ ােগর উপের 

(iv) কানওিটই নয় 

 

12.  মুি েময় একেচিটয়া কারবািরেদর হােত আিথক মতা ক ীভূত কেরিছল য আইন, সিট হল  

(i) FERA, 1973 

(ii) FEMA 

(iii) MRTP, 1970 



(iv) উপেরর কানওিটই নয় 

 

িবভাগ-গ 

য কানও ১৬িট ে র উ র দাও:     2x16 = 32 

13.  ভারেত িবেদিশ িবিনেয়াগ িনয় েণ কান আইন ণয়ন হেয়িছল? 

 

14.  ১৯৯১ সােলর িশ নীিত মূলত িকেসর উপের জার িদেয়িছল?  

 

15.  উদারীকরেণর মূল ল িল কী িছল?  

 

16.  IMF-এর পুেরা নাম কী? 

 

17.  GATT-এর পুেরা কথািট কী? 

 

18.  UNCTAD-র পুেরা কথা কী? 

 

19.  লনেদন ব ালা  িনয় েণর প িত িল উে খ কর। 
 

20.  SEZ-এর পুেরা কথা কী?  

 

21. AEZ-এর পুেরা কথা কী?  

 

22.  ভারত থেক মূলত কী কী িজিনস রফতািন করা হেয় থােক? 

 

23.  ভারেত আমদািন করা েব র মেধ  কী কী থােক? 

 

24.  RBI-এর পুেরা নাম কী? 

 



25.  PDS বলেত কী বাঝায়? 

 

26.  LPG বলেত কী বাঝায়? 

 

27.   FDI হল…………………….। শূন ান পূরণ কর। 
 

28. সবুজ িব েবর মূল বিশ িল উে খ কর। 
 

29. িমকেদর নূ নতম মজুির দওয়ার আইনিট কী? 

 

30. কৃিষ ে  ঋণ দওয়ার স বা  সং া কানিট? 

   
English Version 

Attempt All the Groups 
Group -A 

Answer any five questions:       2x5 = 10 
1. The policy which is concerned with taxation, borrowing & expenditure is  

(i) Fiscal Policy 
(ii) Monetary Policy 
(iii) Trade Policy 
(iv) Financial Policy 

 
2. Fiscal Policy has been aiming at promoting a market-led development of the 

economy since 
(i) Mid-1991 
(ii) Mid-1989 
(iii) Mid-1970 
(iv) Mid-1982  

 
3. Monetary policy is also known as 

(i) Credit Policy 
(ii) Trade Policy  



(iii) Investment Policy 
(iv) Fiscal Policy 

 
4. Which of the following is/are the instruments of monetary policy? 

(i) Open market operations 
(ii) Reserve requirements 
(iii) Discount rate 
(iv) All of the above 

 
5. Free trade implies 

(i) Absence of tariff 
(ii) Absence of quota 
(iii) Absence of government intervention 
(iv) All the above 

 
6. Immediately after independence, the country was faced with  

(i) Food crisis 
(ii) Shortage of raw materials 
(iii) Both (i) & (ii) 
(iv) None of the above 

 
Group – B 

 
Answer any four questions:      2x4 = 8 

 
7. The land reform measures taken by the country include 

(i) Abolition of intermediary system 
(ii) Tenancy reform 
(iii) Ceiling on land holdings & redistribution 
(iv) All the above 

 
8.  Agricultural Price Policy aims 

(i) To protect the interests of farmers 
(ii) To protect the interests of consumers 
(iii) Both (i) & (ii) 
(iv) None of the above 

 



9. National Agricultural Policy was announced on  
(i) July 2000  
(ii) July 1990 
(iii) July 2010 
(iv) July 2015 

 
10.  The first industrial policy announced in 1948 was based on 

(i) Mixed economic policies 
(ii) Communism 
(iii) Capitalism 
(iv) None of the above 

 
11.   Mahalanois Strategy of industrialization laid greater emphasis on 

(i) Private Sector 
(ii) Public Sector 
(iii) Private-Public Partnership 
(iv) None of the above 

 
12.   Which Act aimed at controlling the concentration of economic power in the 

hands of a few big monopoly business houses 
(i) FERA 1973 
(ii) FEMA 
(iii) MRTP, 1970 
(iv) None of the above 

 
Group – C 

 
Answer any 16 questions:      2x16 = 32 

 
13. Which Act was designed to control foreign investment in India? 

 
14.  On which item the industrial policy of 1991 laid emphasis upon?  

 
15.   Mention the objective(s) of liberalisation. 

 
16.   What is the full form of IMF? 

 
17.  What does GATT stands for?  



 
18.  State the full form of UNCTAD. 

 
19.   What is/are the BOP adjustment measure (s)? 

  
 

20.   What does SEZ stands for?  
 

21.   What is the full form of AEZ?  
 

22.  Name the items that are included in export list from India. 
 

23.   What are the goods imported by India? 
 

24.  What is the full form of RBI? 
 

25.  What does PDS refer to? 
 

26.  What does LPG refer to? 
 

27.  What is FDI? 
 
28. What were the main features of Green Revolution?  
 
29. Which Act ensures minimum salary to workers? 
 
30. In agriculture, name the apex credit organization. 

 
 


