
 Vidyasagar Mahavidyalaya 

                                                                              Sem-I 

                                                                  Microeconomics-l 

                                                                            F.M.-50 

                                                                           Group A 

যেক োক ো দশটি:-(4x10=40) 

১) স্বোভোবি  দ্রকিের যেকে চোবিদোর আয়গত বিবতিোপ তোর মো   ত?- )এক র সমো  খ)শূ ে  গ)অসীম 

ঘ)ধ োত্ম  

২) সমূ্পর্ণ বিবতিোপ  চোবিদো যরখোর আ ৃবত ব রূপ?- )অ ুভূবম  সরলকরখো খ)উলম্ব সরলকরখো গ)িোাঁ বদ  

যেক  ডো বদক  ব ম্নমুখী ঘ)িোাঁ বদ  যেক  ডো  বদক  ঊর্ধ্ণমুখী 
৩)চোবিদো যরখো আয়তকেবে  পরোিৃত্ত িকল চোবিদোর দোমগত বিবতিোপ তোর মো   ত িকি - )শূ ে খ)অসীম 

গ)এক র সমো  ঘ)শূ ে যেক  অসীম এর মকধে যেক োক ো মো  

৪) একেল যরখোর অপর  োম  ী- )আয় যভোগ যরখো   খ)আয় চোবিদো যরখো   গ)দোম যভোগ যরখো  ঘ)আয় িেয় 

যরখো 
৫) ব রকপে যরখো তকে যেতোর ভোরসোকমের প্রেম শতণ টি িকলো- )MUx=MUy খ)MUx/MUy=Py/Px 

গ)MUx x MUy=Px x Py ঘ)MUx/Px=MUy/Py 

৬) যেতোর িোকেট লোইক র সমী রর্ য ো টি- )Px.X+Py.Y=M খ)Px+Py=M গ)Px.Y+Py.X=M 

ঘ)Px.M+Py.M=X+Y 

৭) এ টি সকমোৎপোদ  যরখোর উপর ফোকমণর- )িেয় ব বদণষ্ট  খ)মু োফো ব বদণষ্ট  গ) যরবভব উ ব বদণষ্ট   ঘ)উৎপোদ  

ব বদণষ্ট 

৮) AFC যরখোর আ ৃবত য ম ?-  )U আ ৃবতর   খ)উল্টোক ো U আ ৃবতর  গ) S এর মত ঘ) আয়তকেবে  

পরোিৃত্ত 

৯) সমূ্পর্ণ পবরপূর  উপোদো  এর যেকে সকমোৎপোদ  যরখোর আ ৃবত ব রূপ?- )L আ ৃবতর    খ)ব ম্নমুখী 
সরলকরখো     গ) Xঅকের সমোন্তরোল     ঘ)Yঅকের সমোন্তরোল 

১০) েখ  যমোট উৎপোদ  সিণোবধ  তখ  - )MP সিণোবধ   খ)AP সিণোবধ  গ) APশ ূে  ঘ) MPশূ ে 
১১) িোাঁ  িদকলর বিন্দুকত(point of inflexion) য ো টি সতে- )AP সিণোবধ  খ)AP=MP গ)MP সিণোবধ  

ঘ)MP িোক়ে 

                                                                          Group b 

যেক োক ো পোাঁচটি(2x5=10) 

১) অেণ ীবত শোকের ে   িকল  োক  অবভবিত  রো িয়?- )য ই স খ)মোশণোল গ)বিে ঘ)রবিন্স 

২) Wealth of Nations িইটির যলখ  য ?  )মোশণোল খ)রবিন্স গ)বিে ঘ)একদর য উই  য় 

৩) যভোগ োরীর উদ্বকৃত্তর ধোরর্ো বদকয়কে - )অধেোপ  মোশণোল খ)অধেোপ  অেোকল  গ)অধেোপ  সেোমুকয়লস  

ঘ)অধেোপ  বিক্স 

৪) েমহ্রোসমো  প্রবতদো  এর ব য়মটি িকলকে - )বর োকডণ ো খ)মেোলেোস গ)বমল ঘ)মোশণোল 

৫) Principles of Economics িইটির যলখ  য ?- )মোশণোল খ)বিে  গ)সেোমুকয়লস   ঘ)ভোই োর 

৬) ‘অেণ ীবত িকলো সম্পকদর বিজ্ঞো '-এই সংজ্ঞো বদকয়কে  য ো  অেণ ীবতবিদ- )সেোমুকয়লস   খ)বর োকডণ ো 
খ)মোশণোল ঘ)বিে 

 


