B.A./B.Sc./Part-III/Hons./ECOA-VI/2019

WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A./B.Sc. Honours Part-III Examination, 2019

ECONOMICS
PAPER-ECOA-VI
Time Allotted: 4 Hours

Full Marks: 100
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ
উtর কিরেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

GROUP-A

িবভাগ-ক
Answer any six questions from the following (within 150 words each)

4×6 = 24

িনmিলিখত য- কােনা ছয়িট pে র উtর দাও (pিতিট ১৫০ শেbর মেধ )
1. (a) Discuss in short the impact of Green Revolution in Indian Agriculture.

ভারেতর kিষেত সবুজ িবpেবর pভাব সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(b) Mention the objectives of land reforms in India.

ভারেত িম সংsােরর উেdশ gিল উেlখ কেরা।
(c) Write a short note on Indian Capital Market.

ভারেতর পুঁিজর বাজার িনেয় একিট ছাট টীকা লেখা।
(d) Explain the concept of inclusive growth.

ইনklিসভ বৃিdর ধারণািট ব াখ া কেরা।
(e) Mention the problems of Small and Medium Industries in India.

ভারেত kd ও মাঝাির িশেlর সমস াgিল উেlখ কেরা।
(f) Write a brief note on the problem of black money in India.

ভারেত কােলা টাকার সমস া িনেয় একিট সংিkp টীকা লেখা।
(g) Mention the features of present Industrial policy.

বতমান িশlনীিতর বিশ gিল উেlখ কেরা।
(h) Write a short note on GST.

পণ পিরেষবা কেরর উপের একিট ছাট টীকা লেখা।
(i) Discuss in brief the problems of female labour in India.

ভারেত নারী িমকেদর সমস া িবষেয় সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(j) Write a note on the occupational pattern in India.

ভারেতর পশাগত কাঠােমার উপের একিট টীকা লেখা।

3041

1

Turn Over

B.A./B.Sc./Part-III/Hons./ECOA-VI/2019

GROUP-B

িবভাগ-খ
Answer any two questions from the following

8×2 = 16

িনmিলিখত য- কােনা dিট pে র উtর দাও
2.

Discuss the problems of agricultural credit in India.

ভারেত kিষ kেt ঋেণর সমস ািট আেলাচনা কেরা।
3.

Discuss the impact of economic reforms on poverty in India.

ভারেত দািরেdর উপের অথৈনিতক সংsােরর pভাব আেলাচনা কেরা।
4.

Discuss the recent changes in Industrial policy in India.

ভারেতর িশlনীিতেত সাmpিতক পিরবতন আেলাচনা কেরা।
5.

Discuss the recent ‘Balance of payment position in India’.

ভারেতর বতমান লনেদন উdbেtর অবsা িনেয় আেলাচনা কেরা।
GROUP-C

িবভাগ-গ
Answer any four questions from the following

িনmিলিখত য- কােনা চারিট pে র উtর দাও
6.

Discuss the major changes in the characteristics of India’s Foreign Trade in recent
decades.

সাmpিতক দশকgিলেত ভারেতর বেদিশক বািণেজ র বিশে pধান পিরবতনgিল আেলাচনা কেরা।
7.

Discuss in detail the current monetary policy of the RBI.

ভারতীয় িরজাভ ব াে র বতমান আিথক নীিতিট আেলাচনা কেরা।
8.

Write a critical note on the Tax reforms in recent time.

বতমান সমেয় কর সংsার িবষেয় একিট সমােলাচনামূলক টীকা লেখা।
9.

Write a Comparative note on the roles of the Planning Commission and the NITI
AAYOG.

পিরকlনা কিমশন এবং নীিত আেয়ােগর িমকা িবষেয় একিট tলনামূলক টীকা লেখা।
10.

Make an appraisal of India’s Financial Sector reforms in the recent decades.

সাmpিতক দশকgিলেত ভারেতর আিথক kেtর সংsারসমূেহর মূল ায়ন কেরা।
11.

Discuss in detail the problem of unemployment in India.

ভারেত বকার সমস া সিবsাের আেলাচনা কেরা।
——×——
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15×4 = 60

