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1. What is the most striking feature of the structural change in the Indian economy in recent 

years? 
ভারতীয় অর্থনীতততত সাম্প্রততক কাতে কাঠাতমাগত পতরবতথ তনর মতযে সবতেতয় েক্ষণীয় ববতিষ্ট্েটি কী ? 

2. What were the main objectives of land reforms in India? 

ভারতত ভূতমসংস্কাতরর মুখ্ে উতেিেগুতে কী কী ? 

3. In the late 1970s, in which state in India Operation Barga introduced? 

সত্তর দিতকর শিষতদতক ভারততর শকান রাজ্ে ‘অপাতরিন বগথা’ োেু কতরতিে ? 

4. During which decade Indian industrial rate of growth decelerated? 

শকান দিতক ভারততর তিল্পবৃতির হার মন্থর হতয়তিে ? 

5. India’s Second Five Year Plan emphasized on which sector? 

শকান্ শক্ষতে ভারততর তিতীয় পঞ্চবাতষথকী পতরকল্পনা গুরুত্ব আতরাপ কতরতিে ? 

6. The Fifth Five Year Plan was based on a combination of what models? 

শকান শকান মতেতের সমন্বতয় পঞ্চম পঞ্চবাতষথকী পতরকল্পনার তভতত্ত স্থাতপত হতয়তিে ? 

7. Mention the three years for Plan holiday? 

‘পতরকল্পনার িুটি’র ততনটি বির উতেখ্ করুন । 

8. India’s Fourth Plan could not be launched on time due to several factors. Mention  the 

factors. 

ভারততর েতুর্থ পতরকল্পনা নানা কারতণ সময়মততা গ্রহণ করা যায়তন । কারণগুতের উতেখ্ করুন । 

9. India’s first effort to eradicate poverty was started from which plan? 

শকান পতরকল্পনায় ভারতত প্রর্ম দাতরদ্র্ে দূরীকরণ শেষ্ট্া োেু হতয়তিে ? 

10. Which Plan in India is called a plan for managing the transition from a centrally planned 

economy to a marketed economy? 
ভারততর শকান পতরকল্পনাটিতক একটি শকন্দ্রীয়ভাতব পতরকতল্পত অর্থনীতততক বাজ্ার পতরোতেত অর্থনীতততত রূপান্ততরর প্রতিয়াটিতক পতরোেনার 

একটি পতরকল্পনা বতে বণথনা করা হতয়তি ? 

11. The particular level of income below which poor cannot meet their minimum level  of  

livelihoods is called -----. 

একটি তনতদথ ষ্ট্ আয়স্তর যার নীতে বসবাসকারী গতরবগুতবথারা তাতদর নূেনতম জ্ীবনযাোর মান বজ্ায় রাখ্তত পাতর না । এতক কী নাতম অতভতহত করা 

হয় ? 

12. Who estimated poverty in India? 

ভারতত দাতরদ্র্ে কারা কারা শমতপতিতেন ? 

13. National Population Policy was first introduced in the world by which country? 

শকান শদি পৃতর্বীতত সবথপ্রর্ম জ্াতীয় জ্নসংখ্ো নীতত প্রবতথ ন কতরতিে ? 

14. Which one is the apex institution as a  source for providing rural credit  in India? 



ভারতত গ্রামীণ ঋণ শদওয়ার উৎস তহতসতব শকান প্রততষ্ঠানতক সতবথাচ্চ প্রততষ্ঠান বতে গণে করা হয় ? 

15. Is Green Revolution in India capital intensive or labour intensive activity? 

ভারতত সবুজ্ তবপ্লব মূেযন তনতবড় বা শ্রমতনতবড় কমথকান্ড ? 

16. Which Industrial Policy is known as the ‘Economic Constitution of India’? 

শকান তিল্পনীতত ভারততর অর্থননততক সংতবযান নাতম পতরতেত ? 

17. Which year is considered as ‘Golden Year of Fiscal Discipline’ during the last decade? 

তবগত দিতকর শকান বিরটি ‘রাজ্তকাষ িৃঙ্খোর স্বণথময় বির’ বতে তবতবতেত হতয়তি ? 

18. With what type of economic reforms, the following Committees are associated? 

তনম্নতেতখ্ত কতমটিগুতে শকান যরতনর আতর্থক সংস্কাতরর সতে জ্তড়ত ? 

19. Public debt in India consists of three items. Mention their names. 

ভারততর সরকারী ঋণ ততন যরতনর । তাতদর নাম উতেখ্ কতরা । 

20. Finance Commission of India is constituted at what time year interval? 

শকান সময় অন্তর অন্তর ভারতত অর্থ কতমিন গঠিত হয়  ? 

21. Mention the contribution of Sukhomoy Chakravarty Committee. 

সুতখ্াময় েিবতী কতমটির অবদান উতেখ্ করুন । 

22. What is GST? 

GST কী ? 

23. Indian Special   Economic Zone has followed the model of which country? 

শকান শদতির অনুকরতণ ভারতত ‘শেিাে ইতকানতমক শজ্ান’ বততর হতয়তিে ? 

24. There are different types of exchange rates.  India adopts now what kind of exchange rate? 

নানা যরতনর মুদ্র্া তবতনময় হার আতি । ভারত এখ্ন শকান যরতনর মুদ্র্া তবতনময় হার গ্রহণ কতরতি ? 

25. Who regulates Mutual Funds in India? 

ভারতত তমউেুয়াে ফান্ড শক তনয়ন্ত্রণ কতর ? 

26. What is the difference between REPO rate and reverse REPO rate? 

শরতপা শরট ও তরভাসথ শরতপা শরতটর মতযে পার্থকে কী ? 

27. In the First and Second Nationalization of Commercial Banks, how many banks were 

nationalized respectively? 
বাতণতজ্েক বোংতকর প্রর্ম ও তিতীয় জ্াতীয়করতণ যর্ািতম কয়টি বোংক জ্াতীয়করতণর আওতাভুক্ত হতয়তিে ? 

28. In which policy reform, Narasimham Committee  was associated with? 

শকান সংস্কার নীততর সতে নরতসমহাম কতমটি জ্তড়ত ? 

29. Who is the Banker’s Bank in India? 

ভারতত বোংতকর বোংকার তহতসতব শক পতরতেত ? 

30. What is Dispute Settlement mechanism? 

তববাদ তমমাংসা সংিান্ত পিতত কী ? 


