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যে য োন ো দশটি:-(4x10=40) 

১.যে বোজোনে অসংখ্য যেতো ও ববনেতো পেস্পে প্রবতনেোবিতোে মোধ্যনম এ টি সমজোতীয় দ্রবয য  োনবচো  নে 

যসই বোজোেন  বনে- ) পূর্ণোঙ্গ প্রবতনেোবিতো মূে  বোজোে খ্) এ নচটিয়ো বোজোে ি) অপূর্ণোঙ্গ প্রবতনেোবিতোে 

বোজোে ঘ)অবেনিোপবে বোজোে 

২) এ নচটিয়ো বোজোনে ফোমণটি হে- )দোম গ্রহীতো খ্)বযয় ব ধ্ণোে  ি) দোম ব ধ্ণোে  ঘ) বোজোে দোমগ্রহর্ োেী 
৩)য োন ো ফোমণ তোে দ্রবয বোজোনে বববে  নে প্রবত এ ন ে জ য যে মূেয যপনয় থোন  তোন  বনে- )যমোট 

ববেয়েব্ধ আয় খ্)িড় ববেয়েব্ধ আয় খ্) প্রোবি  ববেয়েব্ধ আয় ঘ)িড় মু োফো 
৪) য োন ো ফোমণ অবতবেক্ত এ  এ   দ্রবয বোজোনে বববে  নে যে অবতবেক্ত যমোট ববেয়েব্ধ আয় যপনয় থোন  

তোন  বনে-  ) যমোট ববেয়েব্ধ আয় খ্)িড় ববেয়েব্ধ আয় খ্) প্রোবি  ববেয়েব্ধ আয় ঘ) প্রোবি  মু োফো 
৫)দ্রনবযে দোম (P), প্রোবি  আয় (MR) ও চোবহদোে দোম বিবতিোপ তোে(e) সম্প ণ  হে-  )MR=P(1+1/e) খ্ 

) MR=P(1-1/e)  ি)MR=P(1-e). ঘ )MR=P(1+1/e) 

৬)AR, MR ও e এে মনধ্য সম্প ণ  হে-  )MR=AR(1-1/e).খ্ )MR=AR(1-e) ি) MR=AR(1+e) ঘ) 

MR=AR(1+1/e)          

৭) এ নচটিয়ো বোজোনে ফোমণটিে ভোেসোময থো নব চোবহদো যেখ্োে- )অবিবতিোপ  অংনশ খ্) বিবতিোপ  অংনশ 

ি) সমহোে বিবতিোপ  অংনশ ঘ)সমূ্পর্ণ অবিবতিোপ  অংনশ 

৮) এ নচটিয়ো বোজোনে দীঘণ োেী  সমনয় ফোনমণে ভোেসোনময 
 ) স্বোভোবব  ম ুোফো হনত পোনে এবং অবতবেক্ত মু োফো হনত পোনে  

খ্) শুধ্ুমোত্র স্বোভোবব  মু োফো হনত পোনে 

ি) শুধ্ুমোত্র ক্ষবত হনত পোনে 

ঘ) শুধ্ু মোত্র অবতবেক্ত মু োফো হনত পোনে 

৯) এ নচটিয়ো বোজোনে স্বল্প োেী  সমনয় ভোেসোনমযে শতণ  হনেো - )MR=MC খ্)MR<MC ি)MR>MC 

ঘ)MC যেখ্ো MR যেখ্োন  উপনেে বদ  যথন  যেদ  েনব 

১০)এ নচটিয়ো ফোমণ তোে এ ই দ্রবয বো যসবোে জ য বববভন্ন বযবক্তে  োনে বববভন্ন দোম আদোয়  েনে তোন  

বনে- ) বযবহোেিত দোম পথৃ ী ের্ খ্)বযবক্তিত দোম পথৃ ী ের্ খ্)িো িত দোম পথৃ ী ের্ ঘ) দ্রবয 
পৃথ ী ের্ 

১১) যে বোজোনে দজু  মোত্র ববনেতো থোন  যসই বোজোেন  বনে- ) ডুনয়োপবে বোজোে খ্) এ নচটিয়ো বোজোে ি) 

পূর্ণোঙ্গ প্রবতনেোবিতোে বোজোে ঘ) এ নচটিয়ো প্রবতনেোবিতোে বোজোে 

                                                                                          Group b 

যেন োন ো পোাঁচটি:-(2x5=50) 

১) ব ম্নবেবখ্ত যদশগুবেে মনধ্য য ো টি উন্নত অথণ ীবতে উদোহের্  য়?- )USA খ্)  ো োডো ি) ভোেত ঘ) 

জোপো   

২)য ো  যদনশ এ টি ব বদণষ্ট সমনয় যে পবেমোর্ দ্রবয ও যসবো সৃবষ্ট হয় তোে অথণমূনেযে যেোিফে য  বনে: 

 )GNP খ্)NNP ি)GDP ঘ)NDP 



৩)িূে জোতীয় উৎপোদ  যথন  ওই সমনয় মূেধ্ন ে ক্ষয়ক্ষবত বোদ বদনে েো পোওয়ো েোয় তোন  বনে - )উপোদো  

বযনয় িেূ জোতীয় উৎপোদ  খ্) বোজোে দোনম িূে জোতীয় উৎপোদ  ি)  ীট জোতীয় উৎপোদ  ঘ) িেূ জোতীয় 

উৎপোদ  

৪) ৃবি ও  ৃবি সংেোি  ো ো ধ্েন ে  োজ  েোে জ য যে ঋনর্ে প্রনয়োজ  হয় তোন  বনে- )  ৃবি ঋর্ খ্) বশল্প 

ঋর্ ি) বযবসোবয়  ঋর্ ঘ) বশক্ষো ঋর্ 

৫)পৃবথবীে বববভন্ন যদনশে মনধ্য েখ্  দ্রবয সোমগ্রী ও যসবোে যে নদ  চনে তখ্  তোন  বনে- )আিজণ োবত  বো  
ববনদবশ  বোবর্জয খ্) অভযিেীর্ বোবর্জয ি) যদশীয় বোবর্জয ঘ) দ্রবয যে নদ  

৬) ভোেত সে োে  তু  বশল্প  ীবত প্রবতণ    নে - )1948খ্) 1956 ি)1991 ঘ)1962 

 


