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Undergraduate End Semester -VI Examination of the A.Y. 2020 – 21 

Subject: ECONOMICS 

Course ID: 61618     Course Code: SP/ECO/601/DSE-1B 

                        Course Title:   Macroeconomics-II 

Full Marks:  40       Time: 2 hours 

 

The figures in the margin indicate full marks 

                                                                    Answer all the questions.                                          
 

UNIT I 

Q1) Answer any five questions:          2×5 

All questions carry equal marks. 
যে য োন পোাঁ চটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

            ২×৫ 

a) Define an IS curve. 
এ টি IS যরখোর সংজ্ঞো দোও। 

b) What are the main functions of a commercial bank? 
এ টি বোণিণযি  বিোশ্নের প্রধোন  োযগুণি  ী? 

 

c) What is public debt? 
সর োণর ঋি  ী? 

 

d) What is international trade? 
আন্তযজ োণি  বোণিযি  োশ্ন  বশ্নি ? 

 

e) What do you mean by exchange rate? 
ণবণনময় হোর বিশ্নি  ী যবোঝ? 

 

f) What is balance of trade? 
বোণিযি উদৃ্বত্ত  ী? 

 

g) What do you mean by direct and indirect taxes? 
প্রিিক্ষ ও পশ্নরোক্ষ  র বিশ্নি  ী যবোঝ? 

 

h) What are primary deposits? 
প্রোথণম  আমোনি  ী? 

 

 
UNIT II 

Q2) Answer any four questions:         5×4 
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যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।         

৫×৪ 

a) Explain money market equilibrium and the derivation of the LM curve with the 

help of a diagram. 
   অশ্নথজর বোযোশ্নর ভোরসোমি ও LM যরখোর ণনিজয় এ টি ণচশ্নের সোহোশ্নেি যবোঝোও। 

 

b) Why is the aggregate supply curve vertical in the long run? 
দীর্জ োিীন যেোগোন যরখো য ন উিম্ব হয়? 

 

c) What do you mean by monetary policy of the Central Bank? Mention two 

objectives of credit control policies of the Central Bank. Why is Central Bank 

regarded as lender of the last resort? (2+2+1) 
         য ন্দ্রীয় বিোশ্নের আণথজ  নীণি বিশ্নি  ী যবোঝ? য ন্দ্রীয় বিোশ্নের ঋি ণনয়ন্ত্রি নীণির দুটি  উশ্নেশ্ি 

উশ্নেখ  র।     

        য ন য ন্দ্রীয় বিোেশ্ন  সবজশ্নশ্ষ স্তশ্নরর ঋিদোিো ণহসোশ্নব গিি  রো হয়?   

 (২+২+১) 

d) What are the different types of government budget? 
সর োণর বোশ্নযশ্নের প্র োরশ্নভদ  ী? 

 

e) What is terms of trade? What are the determining factors of terms of trade?           

(2+3) 
বোণিযি হোর  ী? বোণিযি হোশ্নরর  ণনধজোর  ণবষয়সমূহগুণি   ী?                          (২+৩) 

 

f) What is balance of payment? What are its components?                      (2+3) 
যিনশ্নদন উদৃ্বত্ত  ী? এর উপোদোনগুণি  ী?                                               (২+৩) 

 

UNIT III 

Q3) Answer any one question:         10×1 
যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।        ১০×১ 

a) Analyse Ricardo’s theory of comparative cost advantage along with its 

limitations. 

রিকার্ডাি তুলনামূলক ব্যয় সুরব্ধাি তত্ত্বটি রব্রেষণ করিা । (সীমাব্দ্ধতা গুরলও উরেখ 

কিরব্) 

b) Describe the process of credit creation by commercial banks. 
বোণিণযি  বিোশ্নের আমোনি সৃণির প্রণিয়োটি বিোখিো  র। 


