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Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ন া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

1. Answer any five of the following questions:                                             2×5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও। 

a) Identify the major social indicators of Development. 

উ য়েনর মুখ  সামা জক সচূক েলােক িচি ত কর। 

b) What was the previous name of NITI Aayog? Who is the present Vice-Chairman of NITI 
Aayog? 

নীিত আেয়ােগর পূেবর নাম িক িছল? এ মহুেূত নীিত আেয়ােগর ভাইস- চয়ারম ান িযিন আেছন তারঁ 
নাম িক?  

c) What are the different stages of budgetary process? 

বােজট ণয়ণ প িতর িবিভ  পযায় েলা িক িক? 

d) Mention any two functions of Cabinet Secretariat. 

ক ািবেনট সিচবালেয়র য কান দুেটা কােজর উে খ কর। 

e) What is the main function of Public Accounts Committee? 

সরকারী গিণতক কিম টর মূল কাজ িক? 



f) Mention the structure of State Secretariat. 

রাজ  সিচবালেয়র গঠন ট উে খ কর। 

g) What do you mean by ‘Vote on Account’? 

‘Vote on Account’ বলেত তিম িক বাঝ? 

h) What is the difference between Money Bill and Ordinary Bill? 

অথ িবল ও সাধারণ িবেলর মেধ  পাথক  িক? 

 

2. Answer any four of the following questions:                                           5×4= 20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও। 

a) Briefly discuss the role of planning in developmental activities in India. 

ভারেতর উ য়নমূলক কাযকলাপ য়ায় পিরক নার ভূিমকা সংে েপ আেলাচনা কর। 

b) Write a brief note on the functions of Estimates Committee. 

আনুমািনক ব য় িহসাব কিম টর কাযাবলীর ওপর এক ট সংি  ট কা লখ। 

c) Briefly discuss main functions of Finance Commission in India. 

ভারেতর অথ কিমশেনর মলূ কাজ েলা সংে েপ আেলাচনা কর। 

d) Write a brief note on the appointment and impeachment procedure of the Comptroller and 
Auditor General of India. 

ভারেতর িনয় ক ও মহাগণনা পরী েকর িনেয়াগ ও পদচ িত িবষ য় এক ট সংি  ট কা লখ। 

e) Discuss, in brief, the role of Lokpal in preventing corruption in India. 

ভারেত দুন িত রােধ লাকপােলর ভূিমকা সংে েপ আেলাচনা কর।   

f) Distinguish between Secretariat and Directorate in a State Administration. 

রাজ  শাসেন সিচবালয় ও স ালক- এর মেধ  পাথক  িন পণ কর। 

 

3. Answer any one of the following questions:                                             10×1= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও।  

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



ধানম ীর দ েরর ভূিমকার ওপর িবে ষণমূলক আেলাচনা কর। 

b) Write a note on the composition and functions of NITI Aayog. 

নীিত আেয়ােগর গঠন ও কাযাবলী স েক এক ট ট কা লখ। 
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