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The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to 

give their answers in their own words as far as practicable. 

Group: A 

Answer any four of the following: 2×4=8 

1. What are the instruments of Fiscal policy of the Government of India?

2. What do you mean Fiscal deficit?

3. Distinguish between tax and nontax revenues of the Government of India.

4. What do mean by planned expenditure?

5. What is zero base budgeting?

6. What are the sources of revenue of the government of India?

Group: B 

Answer any four of the following: 4×4=16 

7. What are the necessities of Government spending in India?

8. What are the benefits of conducting an Economic Survey?

9. Enumerate the impact of deficit finance on the Indian economy?

10. Highlight the major features of the Union budget of India.

11. Point out the major weaknesses of the tax structure of India.

12. Mention the steps to increase the tax revenue of the government of India.

13. What are the thrust areas of the 2021 Union Budget of India?

14. Briefly discuss the process of calculating wholesale price index (WPI).



Group: C 

Answer any one of the following: 8×1=8 

15. Discuss the advantages and disadvantages of GST in India.

16. Write a note on center state financial relations.

বঙ্গানুবাদ 

ববভাগ: ক 

নীচের যে য োচনো েোরটি প্রচের উত্তর দোও: 2×4=8 

1. ভোরচের য ন্দ্রীয় সর োচরর ফিস যোল নীফে প্রচয়োচের অর্ থননফে  হোফেয়োর গুফল ফ  ফ ?

2. ফিস যোল ঘোিফে বলচে ফ  যবোঝ?

3. ভোরচের  র রোজস্ব ও  র বফহভভ থে রোজস্ব পোর্ থ য ফ ?

4. পফর ফিে বযয়  োচ  বচল ?

5. শভনয যর্চ  বোচজি বলচে ফ  যবোঝ?

6. ভোরচের য ন্দ্রীয় সর োচরর রোজস্ব উৎসগুচলো ফ  ফ ?

ববভাগ: খ 

নীচের যে য োচনো েোরটি প্রচের উত্তর দোও:    4×4=16 

7. ভোরে  সর োচরর বযয় ফনব থোচহর প্রচয়োজনীয়েো গুফল ফ  ফ  ?

8. এ টি অর্ থননফে  সমীক্ষো পফরেোলনোর সুফবধো ফ ?

9. ভোরেীয় অর্ থনীফের উপচর ঘোিফে বযচয়র প্রভোব আচলোেনো  র।

10. ভোরচের য ন্দ্রীয় বোচজচির প্রধোন প্রধোন ববফশষ্ট্য গুফলর উপচর আচলো পোে  র।

11. ভোরেীয়  র  োঠোচমোর দভব থলেো গুফল আচলোেনো  র

12. ভোরে সর োচরর  র রোজস্ব বদৃ্ধির পদচক্ষপগুফল উচেখ  র

13. 2021 এর ভোরচের য ন্দ্রীয় বোচজচির অগ্রোফধ োর যক্ষত্রগুচলো ফেফিে  র।

14. পোই োফর মভলয সভে  (WPI) েণনোর প্রদ্ধিয়োটি সংচক্ষচপ আচলোেনো  র।



ববভাগ: গ 

নীচের যে য োন এ টি প্রচের উত্তর দোও: 8×1=8 

15. ভোরচে GST আচরোচপর সুফবধো ও অসুফবধোগুফল আচলোেনো  র।

16. ভোরচে য ন্দ্র ও রোজয সর োচরর মচধয অর্ থননফে  সম্পচ থর উপচর এ টি টি ো যলখ।


