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1. According to Samuelson, what is the basic problem of an economy ? 
স্যামুয়েলস্য়ের ময়ে, ক ায়ো অর্থেীতের কমৌল স্মস্যা  ী  ? 

2. Write the formula of price elasticity of demand. 
চাতিদার দামগে তিতেিাপ োর সূ্ত্রটি তলখুে। 

3. What can be said about the value of cross price elasticity of demand in the case of two 

substitute goods ? 
দুটি পতরবেথ  দ্রয়বযর কেয়ত্র চাতিদার দামগে তিতেিাপ োর মাে স্ম্পয় থ   ী বলা যাে  ? 

4. What is the numerical value of price elasticity of demand at the mid-point of a linear 

demand curve ? 
ক ায়ো স্রলররতখ  চাতিদা করখার মধ্যতবনু্দয়ে চাতিদার দামগে তিতেিাপ োর স্াাংখয মাে  ে িয়ব ? 

5. What will be the sign of income elasticity of demand in the cases of normal goods and 

inferior goods ? 
স্বাভাতব  ও তে ৃষ্ট দ্রয়বযর কেয়ত্র আেগে তিতেিাপ োর তচহ্ন  ী িয়ব  ? 

6. Who has stated the law of diminishing marginal utility ? 
ক্রমহ্রাস্মাে প্রাতি  উপয়যাগ তবতধ্টি ক  তববৃে  য়রে  ? 

7. Who has developed the indifference curve theory ? 
তেরয়পে করখার েত্ত্বটিয়  উন্নে  য়রে ক   ? 

8. What is the relation between AP and MP when AP is maximum ? 
যখে AP স্বথাতধ্ , েখে AP ও MP-র ময়ধ্য স্ম্প থ   ী  ? 

9. What is the shape of the TFC curve ? 
TFC করখার আ ৃতে  ীরূপ  ? 

10. Which curve in cost theory is called envelope curve ? 
বযে েয়ত্ত্ব ক াে করখায়  'কলফাফা করখা' বলা িে ? 

11. What will be the shape of the TR curve under perfect competition ? 
পূর্থ প্রতেয়যাতগোর বাজায়র TR করখার আ ৃতে ক মে  ? 

12. What is the general relation between AR and MR under monopoly ? 
এ য়চটিো বাজায়র AR ও MR-এর ময়ধ্য স্াধ্ারর্ স্ম্প থ   ী  ? 

13. What is the feature of monopolistic competition ? 
এ য়চটিো প্রতেয়যাতগোর বাজায়রর ববতিষ্টয ক ােটি ? 

14. In which market, is MR curve discontinuous ? 
ক াে বাজায়র MR করখা তবতিন্ন  ? 

15. What is the relation between VMP and MRP if there is perfect competition in goods 

market ? 
দ্রয়বযর বাজায়র পূর্থ প্রতেয়যাতগো র্া য়ল VMP ও  MRP-র ময়ধ্য স্ম্প থ টি  ী িয়ব  ? 

 
16. Who developed the marginal productivity theory of wages ? 



মজুতর স্ম্পয় থ  প্রাতি  উৎপাদেিীলোর েত্ত্বটিয়  উন্নে রূপ দাে  য়রে ক াে অর্থেীতেতবদ  ? 

17. What according to Joan Robinson is the size of exploitation of labour ? 
কজাোে রতবেস্য়ের মে অেুযােী, শ্রতময় র কিাষয়র্র পতরমার্  ে ? 

18. What is the name of the Keynesian theory of interest ? 
ক ইেস্ীে সু্য়দর িায়রর েয়ত্ত্বর োম  ী  ? 

19. What is the name of Schumpeter's theory on profit ? 
মুোফা স্ম্পয় থ  সু্মতপটায়রর েয়ত্ত্বর োম  ী  ? 

20. What do you mean by National expenditure if there are only households and firms in 

the economy ? 
ক ায়ো অর্থেীতেয়ে ক বলমাত্র পতরবার এবাং উৎপাদে প্রতেষ্ঠাে র্া য়ল ঐ অর্থেীতেয়ে জােীে বযয়ের পতরমার্ 

 ে  ? 

21. State the relation between APC and APS . 
APC এবাং APS-এর ময়ধ্য স্ম্প থ টি তলখুে। 

22. What is the condition of equilibrium income determination in simple Keynesian    

model ? 
স্রল ক ইেস্ীে ময়েয়ল ভারস্াময আে তেধ্থারয়র্র িেথ টি  ী ? 

23. Tick the correct formula of Keynesian multiplier . 
ক ইেস্ীে গুর্য় র স্ঠি  সূ্ত্রটি কবয়ে তেে। 

24. Tick the equation of exchange given by Fisher . 
তফিার প্রবতেথ ে তবতেমে স্মী রর্টি তচতহ্নে  রুে। 

25. If MPC=9/10 , what is the value of Keynesian investment multiplier ? 
MPC=9/10 িয়ল ক ইেস্ীে তবতেয়োগ গুর্য় র মাে  ে  ? 

26. How will you define inflationary gap ? 
আপতে  ীভায়ব মুদ্রাস্ফীতের বযবধ্ায়ের স্াংজ্ঞা কদয়বে  ? 

27. How are debenture holders affected during inflation ? 
মুদ্রাস্ফীতের স্মে তেয়বঞ্চার কিাল্ডারয়দর উপর  ীরূপ প্রভাব পয়়ে ? 

28. What is v in acceleration principle equation called ? 
ত্বরর্ েীতের স্মী রয়র্ v -ক   ী বলা িে  ? 

29. Who developed the theory of absolute cost difference on international trade ? 
ববয়দতি  বাতর্য়জযর চরম বযয়ের পার্থয় যর েত্ত্ব ক  প্রবেথ ে  য়রে  ? 

30. What is the only factor of production in Ricardian theory of international trade? 
ববয়দতি  বাতর্য়জযর তর ায়েথ ার েয়ত্ত্ব উৎপাদয়ের এ মাত্র উপাদাে  ী  ? 

 


