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1. ‘The General Theory of Employment, Interest and Money’ was written by an eminent 

economist. Name that economist. 

নিয় োগ, সুদ ও টোকোকন়ি সংক্রোন্ত ব্যোপক নসদ্ধোন্ত (‘The General Theory of Employment, Interest and Money’) পুস্তকটি 

একজি িোমজোদো অর্থিীনিনব্দ নিয়েনিয়িি । নিনি এটি নিয়েনিয়িি িোাঁ র িোম উয়েে করুি । 

2. If  ∆𝑌 change in income, ∆𝐼 = change in investment and k = value of the investment 

multiplier, the   relationship can be written as---. 

িনদ ∆𝑌 আয় র পনরব্িথ ি হ , ∆𝐼 = নব্নিয় োয়গর পনরব্িথ ি হ , এব্ং k = নব্নিয় োগ গুণয়কর মোি হ , িয়ব্ এটিয়ক যি সম্পয়কথ  প্রকোশ করো 

িো  িোর উয়েে করুি । 

3. If C= 0.75Y and I= Rs. 400, then equilibrium national income would be---. 

িনদ C= 0.75Y  হ  এব্ং I= Rs. 400 হ  িয়ব্ ভোরসোময জোিী  আ  হয়ব্ ................ টোকো । 

4. What is  the definition for marginal propensity to consume? 

প্রোনন্তক যভোগ প্রব্ণিো কোয়ক ব্য়ি ? 

5. If Y= C+I and C=a+bY ,  then equilibrium level of income ( YE) would be --- 

িনদ Y= C+I এব্ং C=a+bY হ , িয়ব্ ভোরসোময জোিী  আ  ( YE) কি হয়ব্ ? 

6. What does GDP include? 

GDP-এর ময়যয কী কী নব্ষ  অন্তভভথ ক্ত র্োয়ক ? 

7. Given the consumption function C = 20 + 0.54Y, what is the corresponding savings 

function? 

যরো িোক যভোগ অয়পক্ষক হি C = 20 + 0.54Y, িয়ব্ এর িয়র্োপিুক্ত সঞ্চ  অয়পক্ষক কি হয়ব্ ? 

8. According to Keynes, consumption is a function of ---. 

যকইিস-এর মিোিুসোয়র, যভোগ সব্থদোই ....................... -এর অয়পক্ষক । 

9. Total consumption divided by total income gives us what? 

যমোট যভোগয়ক যমোট আ  দ্বোরো ভোগ করয়ি কী পোও ো িো  ? 

10. ‘Supply creates its own demand’ is in the economic domain known  as ---. 



“যজোগোি নিয়জই নিয়জর চোনহদো সৃনি কয়র ।” এয়ক অর্থনিনিক যক্ষয়ে ব্িো হ  ...................... । 

11. Mention the crucial difference between the Classical and Keynesian money models . 

ক্লোনসকোি ও যকইিসী  টোকো সংক্রোয়ন্ত ময়েয়ির ময়যয গুরুত্বপভণথ পোর্থকযটি উয়েে করুি । 

12. What is absolute income hypothesis?  Who pioneered the concept of Absolute income 

hypothesis? 

চরম আ  অিুকল্পটি কী ? এই যোরণোটির প্রব্িথ ক যক ? 

13. Who introduced the concept of Ratchet effect and  Demonstrated effect in the theory of 

consumption? 

যভোগিয়ে ‘রোয়চট এয়েক্ট’ (Ratchet effect) এব্ং 'প্রদশথি প্রভোব্' (Demonstration effect) -এর যোরণো যক প্রব্িথ ি কয়রি ? 

14. If the MPC=4/5, find the value of the investment multiplier. 

িনদ প্রোনন্তক যভোগ প্রব্ণিো  = 4/5 হ , িয়ব্ নব্নিয় োগ গুণয়কর মোি কি হয়ব্ ? 

15. Permanent income hypothesis was introduced by a Nobel Laureate economist. What was his 

hypothesis? 

যিোয়ব্ি নব্জ ী এক অর্থিীনিনব্দ স্থো ী আ  অিুকল্প প্রব্িথ ি কয়রি । এর অিুকল্পটি কী ? 

16. According to Fisher’s Time Preference Theory, what do the consumers actually endeavour? 

নেশোয়রর সম গি পিন্দিে অিুসোয়র, যভোক্তোরো আসয়ি কী করয়ি উয়দযোগী হ  ? 

17. In macroeconomics, investment is defined as…………….. 

সমনিগি অর্থিীনিয়ি, নব্নিয় োয়গর সংজ্ঞো হি ......................... । 

18. What is crude quantity theory of money? What is its equation? 

টোকোকন়ির স্থভ ি পনরমোণিে কী ? এর সমীকরণ কী ? 

19. What is transaction demand for money ? With whom is it dependent? 

দদিনন্দি ব্য জনিি মুদ্রোর চোনহদোর সজ্ঞো দোও । এ কীয়সর উপর নিভথ র কয়র ? 

20. On which factor speculative demand for money depends? 

েোটকোর কোরয়ণ িগদ অয়র্থর চোনহদো কীয়সর উপর নিভথ র কয়র ? 

21. Define Liquidity trap ? How does it work in case of fiscal and monetary policy? 

িগদ পিয়ন্দর েোাঁ দ কী ? রোজয়কোষ িীনি ও আনর্থক িীনির যক্ষয়ে এটি কীভোয়ব্ কোজ কয়র ? 

22. IS-LM curves analysis simultaneously determines what? 

IS-LM যরেোদ্বয় র আয়িোচিো একই সয়ে কী নিযথোরণ কয়র ? 

 

23. If money supply increases, how does the shape of the IS /LM curve change? 



টোকোকন়ির যজোগোি ব্ো়িয়ি, IS/LM যরেোর আকৃনি কীভোয়ব্ পনরব্নিথ ি হ  ? 

24. Given the saving function S= 0. 2 Y and the investment function, I = 102 - 0.2i, then what is 

the equation of the IS function? 

যিেোয়ি সঞ্চ  অয়পক্ষয়কর S= 0. 2 Y এব্ং নব্নিয় োগ অয়পক্ষক I = 102 - 0.2i, যসেোয়ি IS যরেোর সমীকরণ কী হয়ব্ ? 

25. What is fiscal policy? 

রোজয়কোষ িীনি ( fiscal policy ) ব্িয়ি কী যব্োঝো  ? 

26. Who said, ‘inflation is always and everywhere a monetary phenomenon’ ? 

‘মুদ্রোস্ফীনি সব্থদোই ও সব্য়ক্ষয়ে একটি আনর্থক ঘটিো’ - এই কর্োটি যক ব্য়িনিয়িি ? 

27.  Consider the following Statements: 

1.  Inflation is advantageous to borrowers. 

                  2.  Inflation is advantageous to bond-holders 

 Which of the statements given above is/are correct? 

 নিম্ননিনেি দুইটি উদৃ্ধনি যদও ো হয় য়ি : 

 1. ঋণগ্রহণকোরীর নিকট মুদ্রোস্ফীনি সুনব্যোজিক ; 

 2. ব্ন্ড-যোরককোরীয়দর নিকট মুদ্রোস্ফীনি সুনব্যোজিক । 

 উপনরউক্ত যকোন্ উদৃ্ধনি / ব্ো উদৃ্ধনিদ্ব  সঠিক ? 

28. Who elaborated the concept of inflationary gap ? 

মুদ্রোস্ফীনি সৃনিকোরী ব্যব্যোি-এর যোরণোটিয়ক নব্শদভোয়ব্ আয়িোচিো কয়রয়িি ? 

29. According to Friedman, what is the shape of the long- run Phillips curve? 

নিেমযোয়ির ময়ি, দীঘথকোিীি নেনিপস যরেোর আকৃনি যকমি হয়ব্ ? 

30. Who, among the economists, solved the Knife – edge instability problem ? 

অনস্থনিশীি কু্ষয়রর যোয়রর সমসযো যকোি অর্থিীনিনব্দ সমোযোি কয়রনিয়িি ? 


