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িবভাগ-ক 

য কানও পাচঁিট ে র উ র দাও:     2x5 = 10 
1. নীেচর কানিট সমি গত অথনীিতর আেলাচ  িবষয় নয়? 

(i) জাতীয় আেয়র পিরমাপ প িত 

(ii) সাধারণ দাম েরর ওঠানামা 

(iii) একিট উৎপাদক িত ােনর মুনাফা 

(iv) দেশ সামি ক ভাগব েয়র গিতিবিধ 

 
2. নীেচর কান ধরেনর আয় জাতীয় আেয়র অ ভু  হেব? 

(i) শয়ার বাজাের শয়ার িব য় থেক া  অথ 

(ii) পুরেনা গািড় িব য় থেক া  অথ 

(iii) সরকার থেক া  অবসরকালীন ভাতা 

(iv) িনজ  ব বসা থেক া  বািষক মুনাফা 

 
3. নীেচর কান পিরমাপেক জাতীয় আয় বলা যােব? 

(i) বাজার মূেল  GDP 

(ii) বাজার মূেল  GNP 

(iii) উপাদান মূেল  NDP 

(iv) উপাদান মূেল  NNP 



 
4. নীেচর কান িবষয়িট ব ি গত আেয়র অ ভু ? 

(i) কা ািন কর 

(ii) কা ািনর অবি ত মুনাফা 

(iii) হ া র আয় 

(iv) কমীেদর িবমা  দােন কা ািনর অনুদান 

 
5. পিদ অথনীিতেত ‘ স -র িবিধ’র মূল কথা হল 

(i) চািহদা িনেজই জাগান সৃি  কের 

(ii) জাগান িনেজই চািহদা সৃি  কের 

(iii) চািহদা িনেজ জাগান সৃি  কের না 

(iv) চািহদা িনেজই জাগান দাম সৃি  কের 

 
6. অেথর পিরমাণ তে  িফশারীয় সমীকরণিট হল 

(i) MV = PT 
(ii) M/V = P/T 
(iii) M = Kpy 
(iv) M/T = V/P 

 
7. তেলর দাম বৃি  পাওয়ার ফেল মু া ীিত ঘটার কারণ হল 

(i) চািহদা বৃি জিনত মু া ীিত 

(ii) ব য় বৃি জিনত মু া ীিত 

(iii) মাক-আপ মু া ীিত 

(iv) ব য় বৃি জিনত এবং মাক আপ মু া ীিত 

 
8. অথনীিতর পদী মেডেল সামি ক জাগান রখার আকৃিত হেব 

(i) অনুভূিমক 

(ii) উ  

(iii) ঊ গামী 

(iv) িন মুখী 

 
িবভাগ-খ 



য কানও চারিট ে র উ র দাও:       2x4 = 8 
 

9. অেথর পিরমাণ তে  কি জ ভােষ র ব া হেলন 

(i) মাশাল 

(ii) িপ  

(iii) িফশার 

(iv) মাশাল এবং িপ  
 

10.  পদী ি ধািবভাজন বলেত বাঝায় 

(i) মজুির ও েব র দাম কানও ভােবই উৎপাদন ও কৃত মজুিরেক ভািবত কের না 

(ii) েমর বাজাের সবদা দু’িট ভাগ থােক 

(iii) েব র বাজার সবদা দু’িট ভােব িবভ  থােক 

(iv) অেথর বাজাের সবদা দু’িট অংশ থােক 
 

11.  কইনসীয় ভাগ অেপ েকর ধরন হল 

(i) C = a+bY 
(ii) C = bY 
(iii) C = a-bY 
(iv) C = a-bY2   

 
12.  াি ক ভাগ বণতার (MPC) মান 0.6 হেল াি ক স য় বণতার (MPS) মান হেব 

(i) 0.5 
(ii) 0.4 
(iii) 0.3 
(iv) 0.2  

 
13.  ভারসাম  জাতীয় আেয়র শত হল 

(i) S=I  
(ii) Y= C+I 
(iii) S = I এবং Y = C+I 
(iv) উপেরর কানওিটই নয় 

 
14. কানও দেশর বিহবািণেজ  লনেদন ব া লাে  ভারসাম হীনতা দখা দয়, যখন 



(i) সামি ক য় ূত াি  ও ব য় পর র সমান হয় 

(ii) সামি ক য় ূত ব েয়র তুলনায় সামি ক য় ূত াি  বিশ হয় 

(iii) সামি ক য় ূত ব েয়র তুলনায় সামি ক য় ূত াি  কম হয় 

(iv) ি তীয় এবং তৃতীয়িট 

 
15.  লনেদন ব ালাে  দখােনা হয় 

(i) দু’িট দেশর মেধ  লনেদন 

(ii) একিট দেশর িবিভ  রােজ র মেধ  লনেদন 

(iii) থম এবং ি তীয় উভেয়ই 

(iv) উপেরর কানওিটই নয় 
 

িবভাগ-গ 

য কানও এগােরািট ে র উ র দাও:     2x11 = 22 
16. যিদ MPS = 0.4 হয়, তা হেল কইনসীয় িবিনেয়াগ ণেকর মান কত? 

 
17.  সরল কইনসীয় মেডল অনুযায়ী, সামি ক িবিনেয়াগ ব য় িকেসর উপের িনভর কের? 

 
18.  ব াপক অেথ অেথর জাগােনর িনেদশক কী িদেয় সূিচত করা হয়? 

 
19.  উ শি স  অেথর বৃি র ফেল দেশ অেথর জাগান মাট যত ণ বৃি  পােব, তােক কী বলা হয়? 

 
20.  ক ীয় ব াে র পিরমাণগত ঋণ িনয় েণর এক বা একািধক হািতয়ার উে খ কর। 

 
21.  কইনসীয় ত  অনুযায়ী অথনীিতেত অেথর চািহদা সৃি  হয় িকেসর উে েশ ? 

 
22.  ব য় বৃি জিনত মু া ীিতর একিট কারণ উে খ কর। 

 
23.  দেশ মু া ীিতর ফেল মূলত কারা িত  হন?  

 

24.  মু া ীিত িনয় েণ একিট িফসক াল হািতয়ার উে খ কর। 



 

25.  আ জািতক বািণেজ র িভি  িহেসেব তুলনামূলক ব য় পাথক  তে র ব া ক? 

 

26.  তুলনামূলক ব য় পাথেক র ত  অনুযায়ী, আ জািতক বািণজ  র কারণ কী? 

 

27.  আ জািতক বািণেজ   বিহভূত বাধার একিট প িত উে খ কর। 
 

28.  কানও দেশ বিহবািণেজ র লনেদন িহেসেব অদৃশ  বািণেজ র অ ভু  িবষয় িল কী কী? 

 
29.  কানও দেশ বিহবািণেজ র লনেদন ব ালাে র িহেসেব ঘাটিতর অথ কী? 

 

30.   কইনসীয় ভাগ অেপ ক অনুসাের াি ক ভাগ বণতার (MPC) মান কত? 

 
English Version 

Attemt All the Groups 
Group -A 

Answer any five questions:       2x5 = 10 
1. Which of the following does not belong to the subject matter of 

macroeconomics? 
(i) Measurement of  national income 
(ii) Fluctuation of general price level 
(iii) Profit of a firm 
(iv) Overall pattern of consumption expenditure in a country 

 
2. Which of the following belongs to national income? 

(i) Money obtained by selling shares 
(ii) Money obtained by selling an old car 
(iii) Retirement benefit from government 
(iv) Annual profit from one’s own business  

 
3. Which of the following measurements is called national income? 

(i) GDP at  market price 



(ii) GNP at market price  
(iii) NDP at factor cost 
(iv) NNP at factor cost 

 
4. Which of the following belongs to personal income? 

(i) Company Tax 
(ii) Undistributed profit of a company 
(iii) Transfer Income 
(iv) Premium for labour paid by the company 

 
5. In classical economics, Say’s Law states that 

(i) Demand creates its own supply 
(ii) Supply creates its own demand 
(iii) Demand does not create its own supply 
(iv) Demand creates its supply price 

 
6. In Quantity Theory of Money, Fisher’s Equation states that 

(i) MV = PT 
(ii) M/V = P/T 
(iii) M = Kpy 
(iv) M/T = V/P 

 
7. Inflation due to an increase in the price of oil may be termed  

(i) Demand-Pull inflation 
(ii) Cost-Push inflation 
(iii) Mark up inflation 
(iv) Both (ii) & (iii) 

 
8. In classical model, the shape of aggregate supply curve is  

(i) Horizontal 
(ii) Vertical 
(iii) Upward Rising 
(iv) Downward Sloping 

 
 

Group – B 
 



Answer any four questions:      2x4 = 8 
 

9. The Cambridge Version of  Quantity Theory of Money was proposed by 
(i) Marshall 
(ii) Pigou 
(iii) Fisher 
(iv) Both Marshall & Pigou 

 
10.  Classical Dichotomy means 

(i) The price level & wage rate does not affect production & real wage 
(ii) There are two parts in labour market 
(iii) Commodity Market is divided in two parts 
(iv) There are two parts in money market  

 
11.  The form of Keynesian consumption function is 

(i) C  = a+bY 
(ii) C = bY 
(iii) C = a-bY 
(iv) C = a-bY2 

 
12. If the value of marginal propensity to consume (MPC) is 0.6, what will be the 

value of marginal propensity to save (MPS)? 
(i) 0.5  
(ii) 0.4 
(iii) 0.3 
(iv) 0.2 

 
13.  At the equilibrium level of national income 

(i) S=I 
(ii) Y=C+I 
(iii) Both (i) & (ii) 
(iv) Neither (i) nor (ii) 

 
14.   There is disequilibrium in a country’s Balance of Payments, when 

(i) Autonomous Receipts & Autonomous Payments are equal 
(ii) Autonomous Receipts> Autonomous Payments 
(iii) Autonomous Receipts< Autonomous Payments 
(iv) Both (ii) & (iii) 

 



15.   Balance of Payments shows 
(i) Transaction between two countries 
(ii) Transaction between states within a country 
(iii) Both (i) & (ii) 
(iv) Neither (i) nor (ii) 

 
 
 

Group – C 
 
Answer any eleven questions:      2x11 = 22 

 
16. If MPS = 0.4, what will be the value of Keynesian investment multiplier? 

 
17.  According to Simple Keynesian Model, on which factor does aggregate 

investment expenditure depends? 
 

18.   By which measure the supply of Broad Money is indicated?  
 

19.   The rate of increase in money supply of a country due to an increase in the 
amount of High-Powered money is called-------------------. Fill in the blank. 

 
20.  What is/are the measures of Quantitative credit control available with the 

central bank? 
 

21.  According to Keynes, mention the purpose(s) for which demand for money is 
created.  

 
22.   What are the reasons behind cost-push inflation? 

 
23.   Mention the class of people who are most severely affected due to inflation  

 
24.   Mention one of the fiscal measures to control inflation. 

 



25.  As the basis of international trade, who proposed the comparative cost 
advantage theory? 

 
26.   According to comparative cost advantage theory, what is the principal reason 

behind international trade? 
 

27.  Give an example of protection of international trade apart from tax & tariff. 
 

28.  In a country’s balance of payments, what are the items included under invisible 
trade? 

 
29.    In a country’s BOP, what does deficit in BOP imply? 

 
30.  According to Keynesian consumption function, what is the value of MPC? 


