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ভয়িঃ ১ ঘন্টা ২০ ণভণনট                                       পূ থভানিঃ ৫০ নম্বয 

(সৃেনীর) 

 ২টি সৃেনীর প্রজেয উত্তয ণদজি জফ। 

ণনজেয অনুজেদটি ড় ও প্রেগুজরায উত্তয দাওিঃ 

১। C=100+0.5Y,       I=200. 

(ক) াভণিক আয় কাজক ফজর? 

(খ) শ্রবাগ আজয়য উয ণনবথযীর। ব্যাখা কজযা। 

(গ) উদ্দীজকয আজরাজক বাযাম্য োিীয় আয় (Y) ণন থয় কজযা। 

(ঘ) উদ্দীজক উণিণখি ণফণনজয়াগ ণদ্বগু  ওয়ায শ্রপ্রণক্ষজি ণফণনজয়াগ ও োিীয় আজয়য 

ভজে কীরূ ম্পকথ জফ িা ণনজদ থ কজযা। 

২। C=80+0.6Y,         I=200,         G=100 

(ক) ণেণডণ কাজক ফজর? 

(খ) প্রফাীজদয আয় োিীয় আজয়য শ্রকান ধায ায় অন্তর্ভ থক্ত জফ? 

(গ) উদ্দীজকয আজরাজক বাযাম্য োিীয় আয় ও শ্রবাগ ব্যয় ণন থয় কজযা। 

(ঘ) ণফণনজয়াগ ব্যয় ৫০ টাকা বৃণি শ্রজর োিীয় আয় ও শ্রবাগ ব্যয় এয ভজে কীরূ 

ণযফিথন জফ? ব্যাখা কজযা। 

ফহুণনফ থােনী 

১। োিীয় আজয়য অয নাভ কী? 

(ক) াভণিক আয়       (খ) শ্রদে আয়        (গ) বৃৎ আয়         (ঘ) আভদাণন আয় 

২। শ্রভাট শ্রদে উৎাদনজক ইংজযণেজি ফরা য়- 

(ক) GDP                   (খ) GNP                (গ) GND             (ঘ) NNP 

৩। অফেয়েণনি ব্যয়জক ংজক্ষজ  ইংজযণেজি ণক ফজর? 

(ক) DC                      (খ) SSA                 (গ) CD                (ঘ) CCA 

৪। ভার্াণছু আয়জক ইংজযণেজি প্রকা কযা য়- 

(ক) PI                     (খ) MI                 (গ) CI               (ঘ) DI 

৫। S=Y-C ভীকয টি শ্রকান ধযজনয অজক্ষক? 

(ক) শ্রবাগ                   (খ) ঞ্চয়               (গ) ণফণনজয়াগ         (ঘ) আয় 

৬। মুক্ত ফাোয় অর্ থনীণিজি াভণিক আয় ণযভাজয সূত্র শ্রকানটি? 

i. GNI= C+I+G+Xn    

ii. ii. GNI= C+I+G 

iii.  iii. GNI= C+I+G+(X-M) 

ণনজেয শ্রকানটি? 

(ক) i ও ii             (খ) i ও iii              (গ) ii ও iii             (ঘ) i, ii ও iii 

৭। শ্রকানটি যকাজযয আজয়য উৎ? 

(ক) বর্তথণক              (খ) ত্রা                   (গ) কয                    (ঘ) শ্রনন 

৮। Induced Consumption এয অর্ থ কী? 

(ক) শ্রবাগ          (খ) স্বয়মূ্ভি শ্রবাগ         (গ) প্রজযাণেি শ্রবাগ      (ঘ) াভণিক শ্রবাগ 

৯। প্রফাীজদয আয় অন্তর্ভ থক্ত য়- 

(ক) CCA             (খ) NDP               (গ) GDP                 (ঘ) GNP 

১০। দ্রজব্যয উজমাগ ণনিঃজল কযাজক ফজর- 

(ক) আয়                (খ) ঞ্চয়                 (গ) ণফণনজয়াগ             (ঘ) শ্রবাগ 

১১। োিীয় আয় ণযভাজয িণি কয়টি ? 

(ক) ৩টি                 (খ) ৪টি                   (গ) ৫টি                    (ঘ) ৬টি 

১২। ভানফভাজেয প্রােীনিভ শ্রা শ্রকানটি? 

(ক) ব্যফায়            (খ) কৃণল                  (গ) ণল্প                   (ঘ) োকণয 

১৩। প্রাণন্তক শ্রবাগ প্রফ িা কভজর, আয় বৃণিয পজর- 

i.মূরধন কভজফ              ii. ণফণনজয়াগ ফাড়জফ              iii. শ্রবাগ কভজফ 

ণনজেয শ্রকানটি ঠিক? 

(ক)  i ও ii               (খ) i ও iii               (গ) ii ও iii                  (ঘ) i, ii ও iii 

 

ণনজেয উদ্দীকটি জড় ১৪ ও ১৫ নং প্রজেয উত্তয দাও: 

দ্মা শ্রর্ত ণনভ থাজ  শ্রদীয় েণভজকয াাাণ অজনক ণফজদণ েণভক কভ থযি। ণফজদণ 

েণভকযা প্রণি ভাজ িাজদয ণযফাজযয কাজে টাকা াঠান। 

১৪। GNI-শ্রি অন্তর্ভ থক্ত জফ কাজদয আয়? 

(ক) ণফজদণজদয আয়                                     (খ) শ্রদীয় ও ণফজদণজদয আয় 

(গ) শ্রদজ অফস্থানযি ণফজদণজদয আয়                (ঘ) শ্রদীয়জদয আয় 

১৫। GDP-শ্রি অন্তর্ভ থক্ত জফ- 

i.শ্রদীয়জদয আয়        ii. ণফজদী েণভকজদয আয়      iii. শ্রদী ও ণফজদীজদয আয় 

ণনজেয শ্রকানটি ঠিক? 

(ক) i ও ii              (খ) i ও iii              (গ) ii ও iii                 (ঘ) i, ii ও iii 

১৬। ঞ্চয় কীজয উয ণনবথযীর? 

(ক) শ্রবাগ               (খ) ণফণনজয়াগ           (গ) ব্যয়                     (ঘ) আয় 



১৭। যপ্তাণন বৃণিয উায় শ্রকানটি? 

(ক) আভদাণন বৃণি                        (খ) েনংখ্যা বৃণি 

(গ) েনণক্ত বৃণি                         (ঘ) বফজদণক াায্য বৃণি 

১৮। ফাংরাজদজয আয়িন কি ফগ থভাইর- 

i. ৫৪৫৯৮               ii. প্রায় ৫৬০০০                    iii. ১৪৭৫৭০ 

ণনজেয শ্রকানটি ঠিক? 

(ক) i                   (খ)  ii                 (গ)  ii ও iii               (ঘ) i ও iii 

১৯। ফি অর্ থনীণিজি কয়টি খাি র্াজক? 

(ক) ৩ টি              (খ) ৪ টি                (গ) ৫ টি                      (ঘ) ৬ টি 

২০। ণনট োিীয় উৎাদনজক ংজক্ষজ ফরা য়- 

(ক) NNP            (খ) NND            (গ) NNI                    (ঘ) NDP 

২১। ণফজদ শ্রর্জক প্রাপ্ত আয় অজর্ থয ভােজভ ণযভাজমাগ্য কর আয়জক াভণিক 

আয় ফজর এটি কায উণক্ত? 

(ক) এ.ণ.ণগু         (খ) ম্যারর্া          (গ) যণফন্স                   (ঘ) ণডজকন্স 

 

ণনজেয উদ্দীকটি জড় ২২ ও ২৩ নং প্রজেয উত্তয দাওিঃ 

শ্রভণনরা ও বযাটিকান ণটি দীঘ থণদন ধজয িাজদয প্রজমােনীয় দ্রব্য আদান প্রদান কজয দুই 

শ্রদজয অবাফ পূয  কযজে। 

২২। উদ্দীজক শ্রদ দুটি ণকজয াজর্ েণড়ি? 

(ক) েভ  ফাণ েয                         (খ) আভদাণন-যপ্তাণন ফাণ েয 

(গ) কয ফাণ েয                           (ঘ) অবযন্তযী  ফাণ েয 

২৩। উদ্দীজক শ্রদ দুটিয েভফাোয ও েনণক্তজি ণক জি াজয? 

(ক)  ভান          (খ)  হ্রা               (গ) বৃণি ও উধ থমুখী        (ঘ) হ্রা ও ণনন্মমুখী 

২৪। মুক্ত ফাোয অর্ থনীণিজি োিীয় আজয়য সূত্র জরা- 

(ক) C               (খ) C+I               (গ) C+I+G               (ঘ) C+I+G+Xn 

২৫। ফাংরাজদজয যপ্তাণন প্রণিয়াকযজ য অঞ্ছর এয ংণক্ষপ্ত রূ শ্রকানটি? 

(ক) EPS          (খ) EPC              (গ) EPX                    (ঘ) EPZ 

২৬। শ্রকইনজয ভজি, আফি অর্ থনীণিয শ্রক্ষজত্র ণনজেয শ্রকানটি ঠিক? 

(ক) Y=C 

(খ) Y=C+I 

(গ) Y=C+I+S+G 

(ঘ) Y=C+I+G 

 

 

২৭।স্বল্পকারীন শ্রবাগ অজক্ষক শ্রকানটি? 

(ক) c= -a+by           (খ) c= a-by          (গ) c= a+by              (ঘ) c= -a-by 

২৮। ণনট শ্রদে আয়জক ইংজযণেজি ংজক্ষজ ণক ফরা য়? 

(ক) NDP                (খ) NDI              (গ) NNI                  (ঘ) NNP 

২৯। আজয়য ণযফিথজনয পজর শ্রকান ধযজনয ণফণনজয়াজগয ণযফিথন য় না??   

(ক) স্বয়মূ্ভি ণফণনজয়াগ                        (খ) শ্রভাট ণফণনজয়াগ         

(গ) ণনট ণফণনজয়াগ                             (ঘ) প্রজযাণেি ণফণনজয়াগ  

৩০। 'ক' শ্রদজয GNP=৫০০ এফং CCA=১২০ জর NNP কি? 

(ক) ৩৮০                (খ) ৫০০                  (গ) ১২০                    (ঘ) ৬২০  

  

 

 

 


