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1. Economic development can be referred as: 

অর্থনৈতিক উন্নয়ৈ বলতি কী ববোঝোয়? 

2. If in 2002, GDP of India is Rs. 130 million and its population is 20,000, calculate GDP per capita. 

2002 সোতল যতি ভোরতির GDP Rs. 130 তিতলয়ৈ হয় এবং জৈসংখ্যো 20000 হয়, িোহতল িোর্োতিছু GDP তৈর্থয় করুৈ । 

3. Dual economies are what type of countries? 

দ্বৈি অর্থৈীতিসম্পন্ন বিশগুতলর কী বৈশিষ্্ট? 

4. Why does a supply side vicious circle of poverty suggest that poor nations remain poor? 
বযোগোতৈর তিক বর্তক িোতরতযযর দুষ্টচতের ফতল গরীর বিশগুতল গরীব র্োতক কোরর্? 

5. What does Economic growth measure? 
অর্থনৈতিক প্রসোর কী িতরিোি কতর? 

6. What assumptions does the Lewis model of the dual economy make? 

দ্বৈি অর্থৈীতির লুইতসর িতেলটি  কী কী ধোরর্োগুতলর উির প্রতিতিি ? 

7. What do you mean by Structural changes? 

গঠৈগি িতরবিথ ৈ কখ্ৈ হয়? 

8. How does Lewis model explain growth in a less developed economy? 

লুইতসর িতেল অৈুযোয়ী একটি স্বতপোন্নি অর্থৈীতিতি প্রসোর শুরু হয় কখ্ৈ? 

9. In Lewis Model, what wage should the modern sector pay when the marginal productivity of 

labour in the traditional sector is positive? 

যখ্ৈ ট্র্যোতেশৈোল বেতে শ্রতির উৎিোিৈশীলিো ধৈোত্মক িখ্ৈ আধুতৈক বেে কত িজুতর প্রিোৈ করতব? 

10. What are the Rostow's stages of economic growth? 

েিোৈুযোরী Rostow-র অর্থনৈতিক প্রসোতরর স্তরগুতল হতে? 

11. For Marx, when does human potential get actualised? 

িোকথ তসর ধোরর্ো অৈুযোয়ী িোৈতবক সম্ভোবৈো কখ্ৈই সঠিক হয়? 

12. What is surplus value as per Marxian economics? 
......................... হতে সোিোতজকভোতব প্রতয়োজৈীয় শ্রিতিবস যো স্বোভোতবক অবস্থোর উৎিোিৈ এবং গড় িেিো এবং সিতয়র তৈতবড়িো 

অৈুযোয়ী যবয উৎিোিৈ কতর । 

13. Under what circumstances there will be a possibility of trade between two countries? 

বকোৈ অবস্থো অৈুযোয়ী দুটি বিতশর িতধয বোতর্জয সংঘটিি হয় ? 

14. What is not a possible cause of high fertility rates and rapid population growth? 

বকোৈটি অতধক জন্মহোর এবং দ্রুি জৈসংখ্যো বৃতির কোরর্ ৈয় ? 

15. How does Malthus explain population growth? 

িযোলর্োস্-এর িত্ত্ব অৈুযোয়ী জৈসংখ্যো বৃতির কোরর্ কী? 

16. What do you mean by Demographic transition? 
বেতিোগ্রোতফক িতরবিথ ৈ বলতি তক ববোতঝৈ ? 

17. What do you mean by Disguised unemployment? 

ছদ্ম ববকোরতের অবস্থো বলতি কী ববোঝোয়? 

18. When does international trade create short term unemployment? 



আন্তজথ োতিক বোতর্তজযর ফতল স্বপকোলীৈ ববকোরে সৃতষ্ট হয় কখ্ৈ ? 

19. What are the benefits of international trade? 

তৈম্নতলতখ্িগুতলর িতধয বকোৈটি আন্তজথ োতিক বোতর্তজয সুতবধো ৈয় ? 

20. When can we multiply two matrix A and B to get BA? 
দুত ো Matrix A এবং B গুর্ কতর কীভোতব BA িোওয়ো যোতব ? 

21. Find A∙B if  

যতি  হয়, িোহতল AB হতব? 

22. Solve the linear programming and find the value of Z. 

Maximise Z = 4x + y 

Subject to the constraints: 

x + y ≤ 50 

3x + y ≤ 90 

x, y ≥ 0 

Linear Program-টির সিোধোৈ কর এবং Z-এর চরি িোৈ তৈর্থয় কর । 

Maximise Z = 4x + y 

Subject to the constraints: 

x + y ≤ 50 

3x + y ≤ 90 

x, y ≥ 0 

23. A dietician wishes to mix two types of foods in such a way that vitamin contents of the mixture 

contain at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C. Food ‘I’ contains 2 units/kg of 

vitamin A and 1 unit/kg of vitamin C. Food ‘II’ contains 1 unit/kg of vitamin A and 2 units/kg of 

vitamin C. It costs Rs 50 per kg to purchase Food ‘I’ and Rs 70 per kg to purchase Food ‘II’. 

Formulate this problem as a linear programming problem and what will be the minimum cost? 
একজৈ Dietician দুটি খ্োিযবস্তুর িতধয এিৈ একটি তবৈযোস চোৈ যোতি তিশ্রতর্র vitamin content কিিতে 8 একক Vitamin A এবং 

10 একক Vitamin C হয় । খ্োিযবস্তু I-এ 2 একক / kg Vitamin A  এবং  1 একক / kg Vitamin C  আতছ । খ্োিযবস্তু II-এ  1 একক / 

kg Vitamin A  এবং 2 একক / kg Vitamin C  আতছ, প্রতি  kg  খ্োিযবস্তু I-এ খ্রচ 50  োকো এবং  II-এ খ্রচ 70  োকো । এটিতক 

Linear Programming Problem-এ িতরর্ি কর এবং সবথতৈম্ন বযয় কি হতব ? 
 

24. A cooperative society of farmers has 50 hectares of land to grow two crops X and Y. The profit 

from crops X and Y per hectare are estimated as Rs 10,500 and Rs 9,000 respectively. To 

control weeds, a liquid herbicide has to be used for crops X and Y at rates of 20 litres and 10 

litres per hectare. Further, no more than 800 litres of herbicide should be used in order to 

protect fish and wild life using a pond which collects drainage from this land. How much land 

should be allocated to each crop so as to maximise the total profit of the society ? 

 

একটি Cooperative Society-র কৃষকতির কোতছ 50 বহক্টর জতি আতছ যোতি দুটি শসয X আর Y ফলৈ করো যোয় । X এবং Y বর্তক প্রোপ্ত  

িুৈোফোর িতরিোর্ বহক্টর প্রতি যর্োেতি Rs. 10,500 এবং Rs. 9,000. Weeds-বক তৈয়ন্ত্রর্ করোর জৈয এক ো িরল Herbicide বযবহোর করো 

বযতি িোতর X এবং Y-এর বেতে যর্োেতি 20 তল োর এবং 10 তল োর বহক্টর প্রতি । িোছোড়ো িোছ এবং বৈযপ্রোৈী সংরেতর্র জতৈয 

800 তল োতরর ববশী Herbicide বযবহোর করো যোতব ৈো, যো জতি বর্তক বজযিিোর্থ তহসোতব আসতি িোতর । এতেতে society-র বিো  িুৈোফো 

সতবথোচ্চ করোর জৈয দুটি শতসযর বেতে কি কতর জতি বযবহোর করো বযতি িোতর ? 



25. Leontief’s model is open due to the fact that final demand is given from----- the system. 

Leontief Model-টির Open কোরর্ Final demand আতস systemটির .............................. বর্তক । 

26. How are the Isoquants in Leontief’s input- output model? 

Leontief input output িতেতলর Isoquant গুতল ____________? 

27.  Hawkins Simon condition explains the----- condition in Input output model  

Hawkins-Simon শিথ টির Input Output িতেতলর ........................ তৈর্থয় কতর । 

28. If own-price elasticity of demand equals 0.3 in absolute value, then what percentage change in 

price will result in a 6% decrease in quantity demanded? 

যতি তৈজ চোতহিোর িোি তস্থতিস্থোিকিোর চরি িোৈ 0·3 হয় িোহতল কি শিোংশ িোতির িতরবিথ তৈর ফতল 6% চোতহিো কিতব ? 

29. With fixed costs of Rs. 400, a firm has average total costs of Rs. 3 and average variable costs of 

Rs. 2.50. What will be its level of output? 

যতি তস্থর বযয় 400  োকো তৈতয় একটি ফোতিথর গড় বযয় Rs. 3 হয় এবং গড় িতরবিথ ৈশীল বযয় Rs. 2·50 হয় িোহতল এর উৎিোিতৈর িতরিোর্ 

30. Quantity Price 

 5 Rs. 15 
 6 Rs. 15 

 7 Rs. 15 

In the above table, if the quantity sold by the firm rises from 6 to 7, what will be its marginal 

revenue? 

 Quantity Price 

 5 Rs. 15 
 6 Rs. 15 

 7 Rs. 15 

 ওিতরর ব তবতল যতি ফোতিথর তবেয় quantity 6-7 হয় িোহতল এর প্রোতন্তক আয় কি হতব ? 

 


