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1. Answer any ten questions:                                                                                           2x10=20 
 

a. What is meant by the term National Income? 

জাতীয় আয় বলতত কী ববাত া? 

 
b. What is the Value Added Method of measuring National Income of a country? 

বকান বেতের জাতীয় আয় পররমাতপর বেতে মূলয সংত াজন পদ্ধরত টি অরত সংতেতপ বলখ I 
 

c. what do you mean by deflation. Is it desirable in an economy? 

মুদ্রা সংতকাচন বলতত কী ববাত া?  এটি  রক একটি অর্ থনীরতর জনয কাময ? 

 
d. How would you define an Open Economy? 

   একটি মুক্ত অর্ থনীরতর সংজ্ঞা রক হতত পাতর? 

 
e. Write down the definition of Balance of Payments (B.O.P). 

বলনতেন ভারসাময বলতত কী ববাত া? 
 

f. Mention functions of money. 

অতর্ থর কাজ গুরল বলখI 
 

g. What is Marginal Propensity to Consume (MPC)? 

প্রারিক বভাগ প্রবণতা বলতত কী ববাত া? 
 

h. Define High Powered Money. 

উচ্চেমতাসম্পন্ন  অতর্ থর সংজ্ঞা োওI 
 

i. What is Investment Multiplier? How can it be expressed in terms of MPS? 

রবরনতয়াগ গুণক বলতত কী ববাত া ?  প্রারিক সঞ্চয় প্রবণতার  মাধ্যতম এই গুণক বক রকভাতব 

প্রকাে করা  ায়? 
 

j. What do you mean by monetary policy? 

আরর্ থক নীরত বলতত কী ববাত া? 
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k. Define the concept of inflationary gap. 

মুদ্রাস্ফীরত জরনত পার্ থকয বলতত কী ববাত া? 
 

l. What is the effect of inflation on fixed income group people? 

রির  আতয়র জনসংখযার  ওপর মদু্রাস্ফীরতর প্রভাব রক  হতয় র্াতক?  
 

m. Define Keynesian Consumption Function. 

বকইনসীয় বভাগ অতপেক বলতত কী ববাত া? 
 

n. How is  Keynesian money demand function determined ? 

বকইনতসর অতর্ থর চারহো অতপেক রকভাতব রনধ্ থাররত হয়? 

 
o.    How can you define stagflation and hyperinflation?    

অরত মুদ্রাস্ফীরত এবং মন্দাস্ফীরত বলতত কী ববাত া ? 

 
2. Answer any two questions:                                                                                           5x2=10 
 

a. Explain the concept of circular flow of income with a diagram. 

জাতীয়   আয় প্রবাতহর এর বৃত্ত বরাত টি একটি রচতের সাহাত য বযাখযা কতরা 

 
b. Explain the distinction between demand pull and cost push inflation. 

চারহোজরনত এবং বযয় জরনত মুদ্রাস্ফীরতর মতধ্য পার্ থকয গুরল আতলাচনা কতরাI 
 

c. How national income is measured in an open economy? 

একটি মুক্ত অর্ থনীরততত জাতীয় আয় রকভাতব রনধ্ থাররত হয়? সংতেতপ বযাখযা কতরাI 
 

d. What are the factors affecting consumption expenditure? 

বভাগ বযয় রনধ্ থারক গুরল সম্পতকথ সংতেতপ বলখI 
 

e. Explain Fisher’s Quantity Theory of Money.  

রিোতরর অতর্ থর পররমাণ তত্ত্ব টি সংতেতপ আতলাচনা কতরাI 
 


