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1. Answer any TWO of the following questions:                                            2 X 2= 4 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান দু ট ে র উ র দাওঃ 

a) Mention two ‘Social Indicators’ of development.  

উ য়েনর য কােনা দু ট ‘সামা জক সূচক ’ এর উে খ কর। 

b) What is the full form of the term ‘NITI Aayog’? 

‘NITI Aayog’- এর পুেরা কথা ট কী? 

c) What is meant by ‘Budget’? 

 ‘বােজট ’ বলেত কী বাঝায়? 

d) Identify two major differences between ‘Money Bill’ and ‘Finance Bill’. 

‘অথ িবল ’ ও ‘অথ-সং া  িবল ’- এর মেধ  ধান দু ট পাথক  িনেদশ কর। 

e) What is meant by ‘vote on account’?     

‘ ভাট অন একাউ ’ বলেত কী বাঝায়? 

f) Point out two differences between Secretariat and Directorate of a State in India. 



ভারেতর অ রােজ র সিচবালয় ও িনেদশনালয় এর মেধ  দু ট পাথেক র িনেদশ কর। 

 

2.  Answer any ONE of the following questions:                    5 X 1= 5     

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ                                        

a) Examine the role of Prime Minister’s Office. 

ধানম ীর কাযালেয়র ভূিমকা ব াখ া কর। 

b) Discuss, in brief, the role of Chief Secretary in a State in India. 

ভারেতর কান অ রােজ র মূখ সিচেবর ভূিমকা স েক সংে েপ আেলাচনা কর। 

c) Discuss the functions of ‘Estimates Committee’. 

  ‘আনুমািনক ব য় িহসাব কিম ট’- র কাযাবলী আেলাচনা কর। 

 

3.  Answer any ONE of the following questions:                                  9 X 1= 9 

িন িলিখত েলার মধ  থেক য কান এক ট ে র উ র দাওঃ 

a) Write a critical note on the distribution of revenue and resources between the Centre 
and the States in India. 

ভারেত ক  ও রােজ র মেধ  কর ও স দ ব েনর িবষয় ট স েক 

সমােলাচনামূলক ট কা লখ। 

b) Write a note on the Public Accounts Committee. 

সরকাির গািণিতক কিম ট স েক এক ট ট কা লখ। 

c) Write a note on the appointment, functions and impeachment procedure of the 

Comptroller and Auditor General of India. 

ভারেতর িনয় ক ও মহাগননা পরী েকর িনেয়াগ, কাযাবলী ও পদচ িত স েক 

এক ট ট কা লখ। 
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