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B.A/ B.Sc. 5th Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 
Subject: Economics 

Paper: DSE-1 
(Rural Development) 

Time: 3Hours                Full Marks: 60 

[The figures in the right hand margin indicate full marks. Candidates are required to give their 

answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক । পরীিার্েীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।] 
 

1 Answer any Six (6) questions:        5 × 6 = 30 
যয যকানও ছয়ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও- 

a) What is meant by sustainable development and in this context, mention briefly 

policies adopted in India. 

সুস্থায়ী উন্নয়ন বিশ্নে ক্ষক যবাঝ এবং ভারশ্নে এই িশ্নিয গৃহীে মূি নীক্ষেগুক্ষি উশ্নেখ্ কর। 

b) What do you mean by rural development and bring out the key issues in rural 

development. 

গ্রামীণ উন্নয়ন বিশ্নে কী যবাঝ এবং গ্রামীণ উন্নয়শ্নন মূি ক্ষবষয়গুক্ষি উশ্নেখ্ কর । 

c) Give an overview of participatory approach to rural development. 

গ্রামীণ ক্ষবকাশ্নশ অংশগ্রহণমূিক পদ্ধক্ষের রূপশ্নরখ্া দাও । 

d) Write a note on changing structure of rural unemployment in India. 

ভারশ্নের গ্রামীন কমেহীনোর পক্ষরবক্ষেেে ক্ষিত্রক্ষি সংশ্নিশ্নপ ক্ষববৃে কর। 

e) Write a short note on IRDP scheme. 

IRDP scheme-এ সম্বশ্নে সংক্ষিপ্ত আশ্নিািনা কর । 

f) Discuss the limitations of Lewis model. 

Lewis model-এ সীমাবদ্ধো আশ্নিািনা কর । 

g) How PMGSY scheme helps to eradicate poverty in rural area. 

PMGSY প্রকল্প কীভাশ্নব গ্রামীণ অঞ্চশ্নির দাক্ষরদ্র্য দূরীকরশ্নণ সহায়ো কশ্নর । 

h) Explain the role of watershed development for the livelihood of rural people. 

গ্রামীণ মানুশ্নষর েীক্ষবকা ক্ষনবোশ্নহর েনয েিাশয় উন্নয়শ্ননর ভূক্ষমকা বযাখ্যা কর । 
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2. Answer any three (3) questions:        10×3 = 30 
যয যকানও ক্ষেনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও- 

(a) Explain the main thoughts of Gandhian model in the context of rural 

development. 

গ্রামীণ উন্নয়শ্ননর পক্ষরশ্নপক্ষিশ্নে গাক্ষেয়ান মশ্নেিক্ষির মূি ক্ষিন্তাভাবনাগুক্ষি বযাখ্যা কর । 

(b) Assess the economic empowerment of rural women in India through self-help 

groups by providing micro finances. 

ভারশ্নে গ্রমীন মক্ষহিাশ্নদর স্বক্ষনযুক্ষি এবং িুদ্র্ঋশ্নণর মাধ্যশ্নম অর্েননক্ষেক স্বক্ষনভেরোর ক্ষবষয়ক্ষি পযোশ্নিািনা 

কর। 

(c) State are the major sources of rural credit in India. In this context discuss briefly 

problems of rural credit in India. 

ভারশ্নের গ্রামীন ঋশ্নণর উৎসগুক্ষি উশ্নেখ্ কর। এই প্রসশ্নে কৃক্ষষঋশ্নণর সমসযা সম্পশ্নকে আশ্নিািনা কর। 

(d) Briefly explain the rural development in Brazil in post-independence period 

স্বাধ্ীনোর পরবেী সমশ্নয় ব্রাক্ষেশ্নির গ্রামীণ ক্ষবকাশ্নশর সংক্ষিপ্ত বযাখ্যা কর । 

(e) Discuss the benefits of fishery as a source of livelihood for rural people.  

গ্রামীণ মানুশ্নষর েীক্ষবকার উৎস ক্ষহসাশ্নব মৎসয িাশ্নষর উপকারীো আশ্নিািনা কর । 

_______________  

B.A/ B.Sc. 5th Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 
Subject: Economics 
Paper: DSE-1 (OR) 

(Selected Features of W.B Economy) 
Time: 3Hours                Full Marks: 60 
[The figures in the right hand margin indicate full marks. Candidates are required to give their 

answers in their own words as far as practicable. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক । পরীিার্েীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।] 

 
1. Answer any six questions.        6x5 = 30 
  যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর যেখ।   

a) Explain the main features of entrepreneurship development in 19th century 
Bengal.  
উ টবিংশ শতোব্দীর বোিংেোয় উন্যোগ গঠন র ববটশষ্ট্যগুটে বযোখযো  র। 
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b) Analyze sector wise contribution of State Domestic Product in West Bengal since 

1980s. 
1980র ্শ  যেন  পটিমবনে রোজ্য অভ্যন্তরী  উৎপো্ন র যেত্রগত অব্ো  টবনেষণ  র।  
 

c) Discuss briefly the nature and the pattern of rural non-farm employment in 
West Bengal.  
পটিমবনের গ্রোমী   ৃটষ বটিভ্ভ ূত ট েুটির ববটশষ্ট্য ও টব যোস সম্পন ূ সিংনেনপ আনেোচ ো  র।  
 

d) Why is crop diversification recommended in West Bengal?  
পটিমবনে য   শসয ববটচত্রযতোর সুপোটরশ  রো িয় ?    
 

e) Make a comparison between West Bengal and Kerala in respect of Child 
Mortality Rate.  
টশশু মৃতুযর িোনরর যেনত্র য রোেোর সনে পটিমবনের তুে ো  র।  
 

f) Examine the extent of rural electrification in West Bengal.  
পটিমবনে গ্রোমীণ টব্ুযতোয়ন র বযোটি অ ুসন্ধো   র।  
 

g) Show how pollution has increased health risk in West Bengal.  
পটিমবনে ভ্ষণ ট ভ্োনব স্বোনযযর যেনত্র ঝুুঁট র  োরণ তো য্খোও। 
 

h) Discuss the present scenerio of primary education in West Bengal. 
পটিমবনে প্রোেটম  টশেোর বতূমো  টচত্রটি আনেোচ ো  র।     
 

2. Answer any three questions.                                                    3x10 = 30 
   যে য োন ো টত টি প্রনের উত্তর যেখ।    
 

a) Compare the effects of partition of Indian in 1947 on jute and textile industries 
of West Bengal.  
পটিমবনের পোিটশল্প ও বয় টশনল্পর ওপর 1947এর ভ্োরতভ্োনগর প্রভ্োনবর তুে ো  র। 
    

b) Discuss salient features of occupational structure in West Bengal during last 
four decades.  
টবগত চোর ্শন  পটিমবনের জ্ীটব ো- োঠোনমোর প্রধো  ববটশষ্ট্যগুটে আনেোচ ো  র।  
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c) Evaluate performance of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee 
Scheme in West Bengal.  
পটিমবনে মিোত্মো গোন্ধী জ্োতীয় গ্রোমীণ যরোজ্গোর ট িয়তো প্র ল্প (MGNREGS)-এর  োেূ োটরতোর 
মভেযোয়   র।  
  

d) Discuss the status of public health in West Bengal.  
পটিমবনে জ্ স্বোযয বযবযোর অবযো  আনেোচ ো  র।  
   

e) Analyze the problems and prospect of Agro-marketing and storage system in 
West Bengal.  
পটিমবনে  ৃটষ টবপণ  ও সিংরেণ বযবযোর সমসযো ও সম্ভোব ো টবনেষণ  র।   

 

 


