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1. On a given indifference curve, which statement is true? 

একটি নিরপেক্ষ ররখার উের রকাি তথ্যটি সঠিক ? 

2. In the case of perfectly complementary goods, what will be the shape of indifference curves? 

সমূ্পর্ণ েনরেূরক দ্রপযযর রক্ষপে নিরপেক্ষ ররখা রকমি আকৃনতর হপয ? 

3. Change in relative price leads to which effect? 

আপেনক্ষক দাপম েনরযতণ ি ঘটপে রকাি প্রভায রদখা রদয় ? 

4. In the Slutsky equation, price effect is equal to which one of the following? 
স্লাটনি সমীকরপর্ দাম প্রভায িীপের রকািটির সপে সমাি ? 

5. Who introduced Revealed Preference Theory? 
রকাি অথ্ণিীনতনযদ র ােরীভূত েছন্দ তপের অযতারর্া কপরপছি ? 

6. Which one is correct in the context of the value of  income elasticity of demand (ei )? 

োনহদার আয় ত নিনতিােকতার (ei ) মাপির রক্ষপে রকািটি ঠিক ? 

7. What will be the cross price elasticity of demand in the case of two substitute goods? 

দুটি দ্রযয েরস্পপরর েনরযতণ  হপে োনহদার দাম ত োরস্পনরক নিনতিােকতা সম্পপকণ  কী যো যায় ? 

8. What is the numerical  value of price elasticity of demand at the midpoint of a linear demand 

curve? 

সরেররনখক োনহদা ররখার মধ্যনযনু্দপত োনহদার দাম ত নিনতিােকতার সাাংখয মাি কত হপয ? 

9. What does the term Demand mean? 

োনহদা যেপত কী রযাঝায় ? 

10. In the case of Giffen goods, what will be  the shape of the demand curve? 

ন পেি দ্রপযযর রক্ষপে োনহদা ররখার আকৃনত কীরূে হপয ? 

11. When average product (AP) is maximum, what can we say about marginal product (MP) ? 

যখি  ড় উৎোদি (AP) সযণানধ্ক, তখি প্রানিক উৎোদি (MP) সম্পপকণ  আমরা কী যেপত োনর ? 

12. If the TP curve is a straight line through the origin, then what can be said about AP and MP? 

TP ররখা মূে নযনু্দ ামী সরেপরখা হপে AP ও MP সম্পপকণ  রকািটি যো যায় ? 

13. In the case of perfectly substitute inputs, what will be the shape of  isoquants? 
সমূ্পর্ণ েনরযতণ  উোদাপির রক্ষপে সপমাৎোদি ররখার আকৃনত কীরূে হপয ? 

14. What is the shape of an isocost line? 

 সমযযয় ররখার আকৃনত কীরূে ? 

15. If two inputs are complementary to each other, what will be the value of elasticity of factor 

substitution? 
দুটি উোদাি েরস্পপরর েনরেূরক হপে উোদাি েনরযতণ তার নিনতিােকতার মাি কত হপয ? 

16. What is the shape of the TFC curve? 



TFC ররখার আকৃনত রকমি ? 

17. What is the shape of the AFC curve? 

AFC ররখার আকৃনত কীরূে ? 

18. Under constant returns to scale, what can be said about LTC, LAC and LMC? 
সমহার প্রনতদাপির রক্ষপে LTC, LAC এযাং LMC-র সম্পপকণ  কী যো যায় ? 

19. What is the short run equilibrium condition of a firm under perfect competition? 
েূর্ণ প্রনতপযান তামূেক যাজাপর োপমণর স্বল্পকােীি ভারসামযর শতণ  রকািটি ? 

20. In the long run, how much a perfectly competitive firm may earn? 

দীঘণকাপে রকাপিা েূর্ণ প্রনতপযান তামূেক োমণ কী েনরমার্ মুিাো অজণ ি করপত োপর ? 

21. Generally, in monopoly, what is the relation between AR and MR? 

একপেটিয়া যাজাপর AR ও MR-এর মপধ্য সম্পকণ  কী ? 

22. What is the shape of the Demand curve faced by a perfectly competitive firm? 

েূর্ণ প্রনতপযান তার যাজাপর োপমণর সমু্মখি োনহদা ররখার আকৃনত কীরূে ? 

23. Which of the following is a feature of monopolistic competition? 

একপেটিয়া প্রনতপযান তার যাজাপরর বযনশষ্ট্য রকািটি ? 

24. Under what type of demand condition, will equilibrium under monopoly generally occur? 

রকাি ধ্রপির োনহদার রক্ষপে একপেটিয়া যাজাপর ভারসাময ঘটপয ? 

25. Marginal productivity theory was originally discussed by whom? 
রক সযণপ্রথ্ম প্রানিক উৎোদাশীেতা তপের আপোেিা কপরি ? 

26. Marginal productivity theory was later developed by whom? 
রক যা কারা প্রানিক উৎোদাশীেতা তেপক উন্নত রূে দাি কপরি ? 

27. If there is perfect competition in the goods market, what is the relation between VMP and MRP? 

দ্রপযযর যাজাপর েূর্ণ প্রনতপযান তা থ্াকপে VMP ও MRP-এর মপধ্য সম্পকণ  কীরূে হপয ? 

28. By whom was the Theory of Rent first discussed systematically? 

রকাি অথ্ণিীনতনযদ খাজিা সম্পপকণ  সযণপ্রথ্ম রীনতযদ্ধভাপয আপোেিা কপরি ? 

29. What is the name of the Keynesian theory of interest rate determination? 

রকইিপসর সুপদর হার নিধ্ণারপর্র তেটির িাম কী ? 

30. What is the name of Schumpeter's theory on profit? 

মুিাো সম্পপকণ  সুমনেটাপরর তপের িাম কী ? 

 


