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1. Answer any two of the following: 2x2=4

a) Define national income.

b) What are the major methods of national income accounting?

c) What do you mean by real GDP

d) What is the use of price index?

e) What do you mean by inflation

f) What are the functions of money?

g) What is the implication of IS curve?

Group:B

2. Answer any two of the following 5x2=10

a) What do you mean by the problem of double entry in national income

accounting? How this problem can be avoided?

b) What are the steps of construction of price index ?

c) What do you mean by the policy of Cash Reserve Ratio

d) Point out the social cost of inflation.

e) Hilight the features of classical labour supply curve.

f) What do you mean by Keynesian concept of Effective demand?

g) Write a short note on demand for money.

ব�ানবুাদ



িবভাগ: ক

১। নীেচর �য �কান দ�ু �ে�র  উ�র দাও 2x2 = 4

ক) জাতীয় আেয়র  সং�া দাও।

খ) জাতীয় আয় গণনার �ধান �ধান প�িত �িল িক িক?

গ) �কৃত জাতীয় আয় বলেত িক �বাঝ?

ঘ) দাম সূচেকর ব�বহার িক?

ঙ) ম�ুা�ীিত বলেত কী �বাঝ?

চ) অেথ�র কাজ কী?

ছ) IS �রখা �ারা �কান অথ� ব�ব�ার �কান বাজােক উপ�ািপত করা হেয়েছ?

িবভাগ:খ

২। নীেচর �য �কান দ�ু �ে�র  উ�র দাও। 5x2=10

ক) ি�� গণনার ভুল বলেত িক �বাঝ? িকভােব এই ভুল পিরহার করা যায়?

খ) দাম সূচক গঠেনর িবিভ� ধাপ �িল আেলাচনা কর।

গ) নগদ জমার অনপুাত নীিত বলেত িক �বাঝ ?

ঘ) ম�ুা�ীিতর সামািজক ভার বলেত িক �বাঝ?

ঙ) �ািসকাল �েমর �যাগান �রখার �বিশ�� �িল �লখ?

চ) �কইি�য় কায�করী চািহদার ধারণা � ব�াখ�া কর।

ছ) অেথ�র চািহদার উপর এক� সংি�� �কা �লখ।


