Paper-CC2, Macroeconomics-II, Sem2 (CBCS pass)
Question Bank

২ ন েরর

◌ঃ

১. স’র বাজােরর িনয়ম উে খ কর।
২. স’র বাজােরর িনয়েমর অনুমান িল উে খ কর।
৩. স’র িনয়েমর তাৎপয িল উে খ কর।
৪. কমসং ান-স া

ািসকাল তে র মূল অনুমান িল উে খ কর।

৫. কমসং ান-স া

ািসকাল তে র মূল ব ব িক?

৬. ই াকৃ ত বকার ও অিন াকৃ ত বকারে র পাথক িক?
৭. পূণ কমসং ান কােক বেল?
৮.

পদী তে বাজাের ভারসাম অব া বলেত িক বাঝ?

৯.

পদী তে র দু

সমােলাচনা উে খ কর।

১০. পদী তে স য় ও িবিনেয়াগ অেপ ক দু
১১.

উে খ কর।

পদী তে ি -িবভাজন বলেত িক বাঝ?

১২. কাযকরী চািহদা কােক বেল?
১৩. কাযকরী চািহদা িনধারেণ সামি ক যাগান দাম কােক বেল?
১৪. কাযকরী চািহদা িনধারেণ সামি ক চািহদার দাম কােক বেল?
১৫. কমসং ান সং া

কইি য় তে কমসং ােনর পিরমাণ িকভােব িনধািরত হয়?

১৬. সরল কইি য় তে আয়-ব য় প িতেত ভারসাম জাতীয় আেয়র ায়ী হওয়ার শত িক?
১৭. কৃ ত স য় ও কৃ ত িবিনেয়ােগর মেধ স

ক ব াখ া কর।

১৮. পিরকি ত স য় ও পিরকি ত িবিনেয়ােগর মেধ স

ক ব াখ া কর।

১৯. সরল কইি য় তে স য় ও িবিনেয়াগ প িতেত ভারসাম জাতীয় আেয়র ায়ী হওয়ার শত িক?

২০. িমতব ািয়তার আপাত িবেরািধতা বলেত িক বাঝ?
২১. আেয়র বৃ ে াত কােক বেল?
২২. আেয়র বৃ ে ােত িন াশন কােক বেল?
২৩. আেয়র বৃ ে ােত অনু েবশ বলেত িক বাঝ?
২৪. দাম র বলেত িক বাঝ?
২৫. অেথর মূল িকভােব পিরমাপ করেব?
২৬. অেথর মূল পিরমােপ দামসূচক বলেত িক বাঝ?
২৭. মু া

ীিত কােক বেল?

২৮. ঋণজিনত মু া
২৯. মু া

ীিত কােক বেল?

ীিতর হার িকেসর উপর িনভর কের?

৩০. ঘাটিত ব ায়জিনত মু া

ীিত কােক বেল?

৩১. মজুির বৃি জিনত মু া

ীিত কােক বেল?

৩২. চািহদা বৃি জিনত মু া

ীিত কােক বেল?

৩৩. ব য় বৃি জিনত মু া
৩৪. গিতেবগ অনুসাের মু া
৩৫. ধাবমান মু া
৩৬.

মু া

৩৭. খালা মু া
৩৮. ব মু া
৩৯. ি িতি

ীিত কােক বেল?
ীিতেক কয়িত ভােগ ভাগ করা যায়?

ীিত বলেত িক বাঝ?
ীিত কােক বেল?
ীিত িক?

ীিত বা দিমত মু া

িত বা ম াি

ীিত বলেত িক বাঝ?

িত কােক বেল?

৪০. মু া

ীিতর কারণ িক?

৪১. মু া

ীিতর ফাঁক িকভােব সৃি হয়?

৪২. মু া

ীিতর অথৈনিতক ফলাফল বলেত িক বাঝ?

৪৩. মু াসংকচন বলেত িক বাঝ?

৪৪. ব ও খালা অথনীিতর পাথক িক?
৪৫. আভ রীণ বািণজ এবং আ জািতক বািণেজ র পাথক িক?
৪৬. লনেদন উ ৃ বলেত িক বাঝ?
৪৭. বািণজ উ ৃ কােক বেল?
৪৮. আ জািতক বািণেজ চলিতখােত উ ৃ বলেত িক বাঝ?
৪৯. কানও দেশর লনেদন উ েৃ র িহসােব পাওনার িদেক ও দনার িদেক কান কান িবষয় থােক?
৫০. আ জািতক বািণেজ মূলধনী খােত উ ৃ বলেত িক বাঝ?
৫১. বেদিশক মু ার িবিনময় হার বলেত িক বাঝ?
৫২. অবমূল ায়ন বলেত িক বাঝ?
৫৩. আ জািতক বািণেজ র িভি িহসােব অ াডাম ি েথর চরম ব য় পাথেক র তে র মূল ব ব িক?
৫৪. আ জািতক বািণেজ র িভি িহসােব ডিভড িরকারেডার তু লনামুলক ব য় পাথেক র তে র মূল ব ব
িক?
৫৫. আ জািতক বািণজ থেক লােভর পিরমাণ কান কান িবষেয়র উপর িনভর কের?
৫৬. বািণজ হার বলেত িক বাঝ?
৫৭. ডাি

ং বলেত িক বাঝ?

৫৮. সংর ণ কােক বেল?
৫৯. অবাধ বািণজ কােক বেল?
৬০. আমদািন কাটা িক?
৬১. আমদািন

কােক বেল?

62. মাশাল লানার শত কােক বেল?
63. লনেদন উ ৃ কােক বেল?
64. অবমূল ায়ন হেল কখন বািণজ উ ৃ হেব?
65. ানা র আয় কােক বেল?
66. মাট জাতীয় উৎপাদন ও িনট জাতীয় উৎপাদেনর পাথক িক?
67. অবচয় ব ায় বলেত িক বাঝায়?

68. কৃ ত ও আিথক জাতীয় আেয়র পাথক িক?
69. মাট আভ রীণ উৎপাদন ও মাট জাতীয় উৎপাদেনর পাথক িক?
70. যিদ C= 0.7Y +100 এবং I= 180 হেল ভারসাম জাতীয় আয় কত হেব?

5 no.
আেয়র বৃ ে ােতর উপর এক
কা িলখ।
অেথর পিরমাণ ত েক িক জাতীয় আয় িনধারেণর ত
েপ ব বহার করা যায়?
জাতীয় আয় পিরমােপ মূল সংেযাজন প িত র এক সংি
িববরণ দাও।
আয় এবং ব য় প িতেত জাতীয় আেয়র পাথক টা সংে েপ বল।
মাট জাতীয় উৎপাদন থেক িকভােব উৎপাদন উপাদােনর মূেল নীট জাতীয় উৎপাদন িকভােব
পাওয়া যায় ?
কা িলখ।
6. জাতীয় আয় পিরমােপর প িত িলর সমতু থতার উপর এক
7. উৎপাদন উপাদােনর মূল এবং বাজার দােমর মেধ পাথক িক?
কা িলখ।?
8. অেথর পিরমাণ তে র উপর এক
কা িলখ।
9. সরল কইনসীয় তে িবিনেয়াগ ণেকর উপর এক
কা িলখ।
10. কইনসীয় ভাগ তে র উপর এক
11. সরল কইনসীয় তে সরকােরর ভূ িমকা িক?
কা িলখ।
12. ঋণেযাগ তহিবল তে র উপর এক
কা িলখ।
13. পদী ি িবভাজেনর উপর এক
14. বাজারমূেল মাট জাতীয় উৎপাদন ও উৎপাদেনর উপাদােনর দােম নী ট জাতীয় উৎপাদেনর পাথক
িক?
15. আভ রীণ ও আ জািতক বািণেজ র পাথক িক?
কা িলখ।
16. লনেদন উ ৃ স েক এক
কা িলখ।
17. সর তে র উপর এক
কা িলখ।
18. অেথর পিরমাপ িলর উপর এক
কা িলখ।
19. ণগত ঋণিনয় ণ প িত উপর এক
20. আ জািতক বািণজ ও সংর েণর মেধ পাথক িক?
21. লনেদেনর িহসােবর ভারসাম হীনতা দূর করার উপায় িক?
কা িলখ।
22. মু া ীিতর ফাঁেক উপর এক
কা িলখ।
23. চরম ব ায় সুিবধা তে র উপর এক
কা িলখ।
24. িফিলপস রখার উপর এক
কা িলখ।
25. আ জািতক বািণেজ মাশাল লাজার শেতর উপর এক
26. ি র আয়যু ব াি র ে মু া ীিতর ভাব আেলাচনা কর।
27. মু া ীিত ও মু াসংেকাচেনর পাথক িক?
1.
2.
3.
4.
5.

10 ন েরর

ঃ

1. পদী তে বাজাের িকভােব িনেয়াগ এবং জাতীয় আয় িনধািরত হয় তা িচ সহ বণণা কর। এই তে র
সমােলাচনাগিল িক িক?
2. পদী তে িনভরশীলতার স ক েলা উে খ কর। এই তে আিথক ও কৃ ত চলক িলর ভারসাম মান
িনণেয়র ি য়া ব াখ া কর। 4 +6
3.

পদী ত িকভােব সুেদর হার িনধারণ করা হয়? এই তে র সীমাব তা িল িক িক?10

4. সর িনয়ম িক? এই িনয়িমত ব বহার কের
বকার সমস া থােক না?
5.আ জািতক সংর ণমূলক নীিতর সপে

ও িবপে

6. চািহদা বৃি জিনত ও ব য় বৃি জিনত মু া
7. মু া

পদী অথনীিতিবদরা িকভােব ব াখ া কেরেছন য দেশ কােনা
যুি

দাও। 10

ীিতর মেধ পাথক িনণয় কর।

ীিতর অথৈনিতক ফলাফল আেলাচনা কর।

8. আ জািতক বািণেজ র িভি িহসােব ডিভড িরকারেডার তু লনামুলক ব য় পাথেক র ত
9. মু া

ব াখ া কর।

ীিত িনয় েন রাজ ও আিথক নীিত িল আেলাচনা কর।

10. ি র আয়যু
কর।

ব াি েদর

ে মু া

ীিতর ভাব িক? মু া

ীিত ও মু াসংেকাচেনর পাথক িন পণ

11. অেথর মূল বলেত িক বাঝ? অেথর মুেল র পিরমাপক িহসােব দামসূচক সংখ া গঠেনর প িত আেলাচনা
কর।
12. মু া

ীিতর ফাঁক িচ সহ ব াখ া কর।

13. আ জািতক বািণেজ র িভি িহসােব অ াডাম ি েথর চরম ব য় পাথেক র তে র নীিত
তে র সে ডিভড িরকারেডার তু লনামুলক ব য় পাথেক র ত র তু লনা কর।

ব াখ া কর। এই

14. দখাও য এক দশ যিদ দু
েব র উৎপাদেনই অপর দেশর তু লনায় ( কবল দু দিশ বািণেজ রত)
চরম-ব য় সুিবধা ভাগ কের, তেব সে ে ও আ জািতক বািণজ স ব। এই ে আ জািতক বািণজ থেক
কানও দশ িকভােব লাভবান হেব তা বুিঝেয় দাও।
15. আ জািতক বািণেজ

ও

বিহভূ ত বাধাসমূহ উে খ কর। অবাধ বািণজ বলেত িক বাঝ?

16. অবাধ বািণেজ র সুিবধা িল আেলাচনা কর।
17.আয় িনধারেণর ে সরল কইনিসয় মেডল র িভি েত জাতীয় আেয়র ভারসাম
হয় তা আেলাচনা কর।
18. তু িম িক মেন কর দেশর স য় বণতা বাড়েল মাট স েয়র পিরমাণ বাড়েব?

র িকভােব িনধািরত

19. স য়-িবিনেয়ােগর সমতার ারা িকভােব ভারসাম আয় িনধািরত হয় তা িচ সহ বণনা কর। যিদ
S=0.4Y-80 এবং I=40 হয়, ভারসাম জাতীয় আয় কত হেব?
20. বািণিজ ক ব াংেকর ঋণ সৃি র প িত

বণনা কর।

21. ক ীয় ব াংেকর ঋণিনয় ণ প িত িল বণণা কর।
22. কইনসীয় িবিনেয়াগ ণক ত
িচ সহ আেলাচনা কর। কােনা অথনীিতেত াি ক ভাগ বণতা .8
হেল িবিনেয়াগ ণেকর পিরমাণ কত হেব?

