
Question Bank For BDP Course 

ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 
জনপ্রশাসন ( Public Administration ) 

ষষ্ঠ পত্র ( 6th Paper ) 

Financial Administration : EPA-06 

 

 

 
1. Who is the author of the book 'Financial Administration in India'? 
 Financial Administration in India' - বইটির লেখক লক? 

2. What is the full form of GATT ? 
 GATT-র পূর্ণ রূপ কী? 

3. Which is the country where budget reflects certain business principles? 

 লকোন লেশের বোশেশে বযবসোশ়ের মূেনীতি প্রতিতবতিি হ়ে? 

4. Which classification of budget includes Tax and Non-Tax Revenue? 

 বোশেশের লকোন লেতর্তবনযোশস কর এবং অ. কর রোেস্ব অন্তর্ভণ ক্ত? 

5. Which budget receives revenues from different Governmental sources and make necessary 
expenditure out of it? 

 লকোন বোশেে তবতর্ন্ন সরকোরী উৎস লেশক রোেস্ব গ্রহর্ কশর  এবং এর বোইশর প্রশ়েোেনী়ে বয়ে কশর? 

6. What is the term used for different kinds of loan appropriated by the Government from the people? 
 সরকোর কিতণ ক েনগশর্র কোছ লেশক তবতর্ন্ন ধরশর্র ঋশর্র েনয বযবহৃি েব্দটি কী? 

7. Which budget exhibits its major areas in the form of function, programme and activities? 

 লকোন বোশেে এর প্রধোন লেত্রগুতে কোে, কমণসূতি এবং তি়েোকেোপ আকোশর প্রেেণন কশর? 

8. In which year Committee of Plan Project was initiated by the Planning Commission? 

 পতরকল্পনো কতমেন লকোন বছশর পতরকল্পনো প্রকশল্পর কতমটি িোেভ কশর? 

9. From which financial year does the Government of India wanted to adopt Performance based 
budgeting in the country? 

 র্োরি সরকোর লকোন আতেণক বছর লেশক লেশে  কমণতর্তিক বোশেে গ্রহর্ করশি িো়ে? 

10. Who first mentioned of Zero based budget in the year 1924? 
 1924 সোশে তেশরো তর্তিক বোশেশের কেো প্রেম লক উশেখ কশরশছন? 

11. Which type of budgets includes decision units and decision package as its major stages? 

 লকোন ধরশর্র বোশেশের তসদ্ধোন্ত ইউতনে এবং তসদ্ধোন্ত পযোশকেশক এর প্রধোন পর্ণো়ে তহসোশব অন্তর্ভণ ক্ত কশর? 

12. When was the Introduction of Zero base Budgeting of the Government of India presented? 

 র্োরি সরকোশরর তেশরো লবস বোশেে প্রবিণ ন কশব উপস্থোপন করো হ়ে? 

13. Which are the two states in India who have adopted zero based budgeting successfully? 

 র্োরশির লকোন েভটি রোেয সফের্োশব েূনয তর্তিক বোশেে গ্রহর্ কশরশছন? 

14. Which committee in India analyses the rationale behind public expenditure? 
 র্োরশি লকোন কতমটি েনসোধোরশর্র বযশ়ের তপছশন র্ভতক্ত তবশেষর্ কশর? 

15. Which committee observes the nature of expenditure of the Executive in India? 

 র্োরশি কোর্ণতনবণোহী বযশ়ের প্রকত তি লকোন কতমটি পর্ণশবের্ কশর? 

16. Who is responsible to present a report on the expenditure of the Union and State government 
respectively to the President and the Governor ?  

 ইউতন়েন ও রোেয সরকোশরর বয়ে সম্পতকণ ি প্রতিশবেন র্েোিশম রোষ্ট্রপতি এবং রোেযপোশের কোশছ লপে 
করোর েোত়েত্ব কোর? 

17. Which name replaced the earlier name of Department of Finance since 1947? 
 1947 লেশক অেণ তবর্োগ-এর পভবণবিী নোশমর স্থোশন লকোন নোম আশস ? 

18. Department of Finance since 1994 has been divided into how many committees? 
 1994 সোে লেশক অেণ তবর্োগ কটি কতমটিশি তবর্ক্ত? 

 
19. Financial system in India has been divided into how many divisions? 



 র্োরশি আতেণক বযবস্থো ক়েটি তবর্োশগ তবর্ক্ত? 

20. In India the Department of Expenditure has been divided into how many divisions? 

 র্োরশি বয়ে তবর্োগ কটি তবর্োশগ তবর্ক্ত হশ়েশছ? 

21. In which Department is the Central Board related to direct tax included? 

 প্রিযে কর সম্পতকণ ি লকন্দ্রী়ে লবোর্ণ শক লকোন তবর্োশগ অন্তর্ভণ ক্ত করো হশ়েশছ? 

22. In which year Economic Intelligence Bureau was established in India? 

 র্োরশি অেণননতিক লগোশ়েন্দো বভযশরো প্রতিতিি হ়ে লকোন সোশে? 

23. Which word instead of budget is used in Art 112 of the Indian Constitution? 

 র্োরিী়ে সংতবধোশনর Art 112 -এ, বোশেশের পতরবশিণ  লকোন েব্দ বযবহোর করো হশ়েশছ? 

24. What are the two bills related to the budget in India? 

 র্োরশির বোশেশের সোশে সম্পতকণ ি েভটি তবে কী কী? 

25. When was Estimate Committee formed in India? 

 র্োরশি Estimate Committee লকোন সোশে গঠিি হশ়েতছে ? 

26. Which financial committee deals with procedural and substantive matters in India? 

লকোন আতেণক কতমটি র্োরশি পদ্ধতিগি তবষ়ে এবং মূে তবষ়েগুতে তনশ়ে কোে কশর? 

27. What is the most common method of financing Government activities? 

 সরকোরী কোর্ণিশমর অেণো়েশনর সবণোতধক সোধোরর্ পদ্ধতি লকোনটি? 

28. What is the occasional payments through which one Government provides financial assistance to 
another? 

 একটি সরকোর অনয সরকোরশক আতেণক সহো়েিোর মোধযশম মোশে মোশে কী অেণ প্রেোন কশর? 

29. What is the most important objective of taxation? 

 কশরর সবণোতধক গুরুত্বপূর্ণ উশেেয কী? 

30. Who is the author of 'Wealth of Nations'? 
 Wealth of Nations' -এর লেখক লক? 

 


