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Answer any five of the following questions:     2×5=10 

a) Distinguish between Nominal Variable and Real Variable. 

    Nominal Variable এবং  Real Variable এর মধ্যে পার্ থক্ে ক্র। 

b) Distinguish between GDP and GNP. 

    GDP এবং GNP এর মধ্যে পার্ থক্ে ক্র। 

c) What do you mean by average propensity to consume (APC)?  

    গড় ভ াগ প্রবণতা (APC) বলধ্ত ক্ী ভবাঝ? 

d) State any two functions of money. 

    অধ্র্ থর ভে ভক্ানও দুটি ক্াজ ক্ী ক্ী? 

e) State Say’s Law of Markets. 

    Say’s Law of Markets বলধ্ত ক্ী ভবাঝায়? 

f) What is Stagflation? 

    Stagflation ক্ী? 

g) What do you mean by full employment situation? 

     পূণ থ ননধ্য়াগ অবস্থা বলধ্ত ক্ী ভবাঝ? 

h) Define induced investment. 

    উদ্ ূত নবননধ্য়াধ্গর সংজ্ঞা  দাও। 



2. Answer any four of the following questions:      5×4=20 

a) Discuss how circular flow of income takes place in an open economy. 

   উনু্মক্ত অর্ থনীনতধ্ত আধ্য়র বৃত্ত প্রবাহ ক্ী াধ্ব ঘধ্ি তা আধ্লাচনা ক্র। 

b) What are the properties of Keynesian Consumption Function? 

     Keynesian Consumption Function এর ববনিষ্ট্েগুনল ক্ী ক্ী? 

c) What is meant by Paradox of Thrift? 

    পোরাডক্স অফ নিফ্ট বলধ্ত ক্ী ভবাঝায়? 

d) Explain in brief the different components of Keynesian Demand for Money. 

    ভক্ইধ্ননসয়ান অধ্র্ থর চানহদার নবন ন্ন উপাদান সংধ্েধ্প বোখ্ো ক্ধ্রা | 

e) Distinguish between Demand pull inflation and Cost push inflation. 

    Demand pull মুদ্রাস্ফীনত এবং Cost push মুদ্রাস্ফীনতর মধ্যে পার্ থক্ে ক্র। 

f) Derive the Investment Multiplier in Simple Keynesian Model of Income Determination. 

   আয় ননয থারধ্ণর সরল ভক্ইননসয়ান মধ্ডলটিধ্ত নবননধ্য়াধ্গর গুণক্টি ননণ থয়  ক্র। 

 

3. Answer any one of the following questions:                     10×1=10 

a) What are the different methods of National Income Accounting? Discuss them briefly. 

    জাতীয় আয় পনরমাধ্পর নবন ন্ন পদ্ধনত ক্ী ক্ী? তাধ্দর সংনেপ্ত আধ্লাচনা ক্র। 

b) Discuss the various Anti-inflationary policies that may be undertaken to control inflation. 

   মুদ্রাস্ফীনত ননয়ন্ত্রধ্ণর জনে নবন ন্ন মুদ্রাস্ফীনত নবধ্রাযী নীনত আধ্লাচনা ক্র। 


