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1. What is the name of Adam Smith's theory on international trade ? 

বৈদেশিক ৈাশিদযের উপর অ্োডাম শিদের তদের নাম কী ? 

2. Who discussed the Comparative Advantage Theory on international trade? 
বৈদেশিক ৈাশিদযের তুলনামূলক ৈেয়-পােথদকের সুশৈধা তেটি কক প্রৈতথ ন কদরন ? 

3. What economic doctrine on international trade was in vogue before the classical doctrine ? 

বৈদেশিক ৈাশিদযের ধ্রুপেী তদের পূদৈথ ককান অ্েথননশতক মতৈাে প্রচশলত শিল ? 

4. Which was the only factor of production in Smith's theory on international trade ? 

শিদের বৈদেশিক ৈাশিদযের তদে উৎপােদনর একমাত্র উপাোন কী শিল ? 

5. In Ricardian model on international trade, there is a single factor of production . Which factor 

is it ? 

বৈদেশিক ৈাশিযে সম্পদকথ  শরকাদডথ ার মদডদল উৎপােদনর একটি উপাোনই শৈদৈচনা করা হদয়দি । কসটি ককান উপাোন ? 

6. In which year Eli Heckscher published his thoughts on international trade ? 

ককান ৈিদর ইশল কহক্িচার বৈদেশিক ৈাশিযে সম্পদকথ  তাাঁ র শচন্তাভাৈনা প্রকাি কদরন ? 

7. When was the trade theory of Bertil-Ohlin published ? 

ৈাটিথ ল-ওলীদনর ৈাশিযে তে কখন প্রকাশিত হয় ? 

8. In Heckscher-Ohlin theory what are the two definitions of factor abundance ? 

কহক্িচার-ওলীন তদে উৎপােদনর উপকরদির আশধদকের সংজ্ঞা দুটি কী কী ? 

9. Who established the factor price equalization theorem ? 

উপাোন-উপকরদির োদনর সমতা তে কক প্রশতশিত কদরন ? 

10. What are the correct effects of a tariff . 

আমোশন শুদের সঠিক প্রভাৈ কী কী? 

11. What are the two main components of gains from foreign trade ? 
বৈদেশিক ৈাশিযে কেদক উদ্ভূত লাদভর দুটি প্রধান উপাোন কী কী ? 

12. What are the methods of correcting deficit in the balance of payments ? 

কলনদেন-ৈোলাদে ঘাটশত দূর করার উপায় কী ? 

13. Who considered the effect of devaluation on balance of payments in terms of elasticity ? 

কলনদেন-ৈোলাদের উপর অ্ৈমূলোয়দনর প্রভাৈ শিশতিাপকতার সাহাদযে কক শৈদৈচনা কদরন ? 

14. What is the full name of IMF ? 

IMF-এর পুদরা নাম কী ? 

15. What is the full form of SDR ? 

SDR-এর পুদরা কোটি কী ? 

16. What is the full name of World Bank(IBRD) ? 

শৈশ্ব ৈোংক (IBRD)-এর পুদরা নাম কী ? 

17. In which year was the Bretton Woods Conference held ? 

কেটন উডস্ সদেলন ককান সাদল অ্নুশিত হয় ? 

18. What is the feature of a social good ? 
সামাশযক দ্রদৈের বৈশিষ্ট্ে কী ? 



19. What is the main principle of taxation ? 

কর আদরাদপর প্রধান নীশত কী ? 

20. What is the formula of distribution of tax burden between buyers and sellers ? 

কেতা ও শৈদেতার মদধে করভার ৈন্টদনর নীশতটি কী ? 

21. What are the subject matters of fiscal policy ? 

রাযস্ব নীশতর আদলাচে শৈষয় কী ? 

22. What are the two sides of accounts of any budget ? 

কয-ককাদনা ৈাদযদটর শহসাদৈর দুটি অ্ংি কী কী ? 

23. If MPC = 4/5 , what is the value of income multiplier ? 
যশে MPC = 4/5 হয়, তাহদল আয় গুিদকর মান কত ? 

24. What is the value of balanced budget multiplier ? 

সুষম ৈাদযট গুিদকর মান কত ? 

25. How can the government of a country control depression ? 

ককাদনা কেদির সরকার কীভাদৈ মন্দা শনয়ন্ত্রি করদত পাদর ? 

26. What is the meaning of stagflation ? 

ৈদ্ধস্ফীশতর অ্েথ কী ? 

27. Name the sources of collecting public debt . 

সরকাশর ঋি সংগ্রদহর উৎদসর নাম ৈলুন । 

28. What is meant by debt trap ? 

ঋি ফাাঁ ে ৈলদত কী কৈাঝায় ? 

29. On which factor does the Federal Financial System depend ? 

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাযস্ব ৈেৈিা ককান শৈষদয়র উপর শনভথ র কদর ? 

30. Name the major economist who was sceptical about the effectiveness of fiscal policy. 

কয শৈশিষ্ট্ অ্েথনীশতশৈে রাযস্ব নীশতর কাযথকাশরতা সম্পদকথ  সশন্দহান শিদলন, তাাঁ র নাম ৈলুন । 

 


