Bankim Sardar College

Semester II Examination, 2020
B.A. / B.Sc. General
Subject - Economics
PAPER - ECO-G-CC-2-2TH/ECO--GE-2-2-TH/ECO-G-GE-2-2-TH
Answer of each group should be in separate answer-sheet
প্রত্যেকটি গ্রুপ বা ববভাত্ের উত্তর নযুন পৃ ষ্ঠায় শুরু করত্ব
GROUP-A (F.M. 10)
Answer Any Five Questions
1. (i) মাথাপিছু আয় কাকক বকে?
(ii) জাতীয় আকয়র অন্তর্ুক্ত হয় না এই জাতীয় দুটি আকয়র উদাহরণ দাও এবং তাকদর অন্তর্ুক্ত না করার কারণ উকেখ ককরা
(iii) প্রাপন্তক ভর্াগ প্রবণতা ০.৮ হকে গুণক এর মান কত হকব?
(iv) ধ্রুিদী পি-পবর্াজন কাকক বকে?
(v) অস্বার্াপবক মুদ্রাস্ফীপত কাকক বকে?
(vi) ভিনশনকর্াগী মানুষকদর ওির মুদ্রাস্ফীপতর প্রর্াব বণুনা ককরা।
(vii) সংরক্ষকণর িকক্ষ যুপক্ত গুপে আকোচনা ককরা।
(viii) M3 কাকক বকে?

GROUP- B (F.M. 15)
Answer Any One Question
যে যকান ১ টি প্রত্ের উত্তর দাও (সবব াবিক ৪০০ - ৫০০ শত্ের মত্িে)
2. (i) জাতীয় আয় কতগুপে িদ্ধপতর িারা িপরমাি করা যায়? ভসগুপের বণুনা দাও।
(ii) ভকন্দ্রীয় ব্াংককর ঋণ পনয়ন্ত্রণ নীপতগুপে ব্াখ্া ককরা।

GROUP- C (F.M. 65 = 25×1+4×10)
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3 নং প্রত্ের (MCQ) সব প্রেগুবির উত্তর বদত্য হত্ব এবং 4-10 নং প্রত্ের মত্িে যে যকান ৪ টি প্রত্ের উত্তর বদত্য হত্ব
(১০০ - ১৫০) শত্ের মত্িে
3। নীত্ের সব প্রেগুবির উত্তর দাও
A) মুদ্রাস্ফীপত কখন হকত িাকর?
(i) যপদ অকথুর ভযাগান বাক়ে
(ii) যপদ উৎিাদন ককম
(iii) যপদ অকথুর ভযাগান বাক়ে ও উৎিাদন ককম
(iv) যপদ অকথুর ভযাগান এবং উৎিাদন উর্য়ই ককম

B) মুদ্রাস্ফীপতর জন্ ভকান ভেণীর মানুষ সবকচকয় ভবপশ ক্ষপতগ্রস্ত হয়?
(i) ঋণগ্রহীতা
(ii) সরকাপর ভিনশন ভর্াগীরা
(iii) ব্বসায়ীরা
(iv) ঋণদাতা

C) মুদ্রাস্ফীপত বেকত কী ভবাঝায়?
(i) সরকাকরর বাকজট ঘাটপত বৃ পদ্ধ িাওয়া
(ii) জনগকণর ব্বহৃত পনত্প্রকয়াজনীয় দ্রকব্র দাম বৃ পদ্ধ হওয়া
(iii) অকথুর ভযাগান বৃ পদ্ধ িাওয়া
(iv) ভদকশর সাধারণ দামস্তর বৃ পদ্ধ িাওয়া

D) মুদ্রাস্ফীপত পকর্াকব পনয়ন্ত্রণ করা ভযকত িাকর?
(i) অকথুর ভযাগান বাপ়েকয়
(ii) অকথুর ভযাগান কপমকয়
(iii) মজু পর বৃ পদ্ধ ককর
(iv) ট্াক্স ভরট কপমকয়

E) ভকান ভেণীর মানুষ মুদ্রাস্ফীপতর জন্ সু রপক্ষত নয়?
(i) পশল্পকক্ষকের েপমকরা
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(ii) কৃষক ভেণী
(iii) সরকাপর ভিনশনকর্াগী
(iv) ব্াংককর সঞ্চয়ী আমানত ধারকরা

F) চাপহদা বৃ পদ্ধর জন্ একনাগাক়ে দামস্তর বৃ পদ্ধ িাওয়া ভক পক বকে?
(i) ভযাগান বৃ পদ্ধজপনত মুদ্রাস্ফীপত
(ii) চাপহদা বৃ পদ্ধজপনত মুদ্রাস্ফীপত
(iii) ভদৌক়ে চো মুদ্রাস্ফীপত
(iv) অস্বার্াপবক মুদ্রাস্ফীপত

G) ব্য় বৃ পদ্ধ জপনত মুদ্রাস্ফীপত কখন হকত িাকর?
(i) অকথুর ভযাগান বৃ পদ্ধ ভিকে
(ii) প্রত্ক্ষ কর বৃ পদ্ধ ভিকে
(iii) জনসংখ্া বৃ পদ্ধ ভিকে
(iv) উৎিাদন ব্বস্থা ও জনগকণর ব্য় বৃ পদ্ধ ভিকে

H) বতু মাকন র্ারতবকষু পক ধরকনর মুদ্রাস্ফীপত ভদখা যাকে?
(i) চাপহদা বৃ পদ্ধজপনত মুদ্রাস্ফীপত
(ii) ব্য় বৃ পদ্ধজপনত মুদ্রাস্ফীপত
(iii) িূ কবুর দুই-এর সংপমেণ
(iv) অস্বার্াপবক মুদ্রাস্ফীপত

I) ভয ভকান ভদকশর ব্াংপকং ব্বস্থার শীকষু ভকান ব্াংক অবস্থান ককর?
(i) ভকন্দ্রীয় ব্াংক

(ii) পরজার্ু ব্াঙ্ক অফ ইপিয়া
(iii) ভেট ব্াঙ্ক অফ ইপিয়া
(iv) ভবসরকাপর ব্াংক

J) পনকচর ভকানটি M1 এর অন্তর্ুক্ত?
(i) ডাকঘকর সপঞ্চত অথু
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(ii) বাপণপজ্ক ব্াংককর স্থায়ী আমানত
(iii) পরজার্ু ব্াংককর পনকট অন্ান্ আমানত
(iv) একটিও না

K) বাপণপজ্ক ব্াঙ্কগুপে ভকান ধরকনর আমানত ভথকক ঋণ সৃ জন করকত িাকর?
(i) সঞ্চয়ী আমানত
(ii) চেপত আমানত
(iii) প্রাথপমক আমানত
(iv) উদ্ভূত আমানত

L) বাপণপজ্ক ব্াংককর সপরকয় রাখা অকথুর িপরমাণ 25% হকে ঋণ সৃ জকনর িপরমাণ হকব-(i) 10 গুণ
(ii) 20 গুন
(iii) 5 গুণ
(iv) 4 গুণ

M) ঋণ পনয়ন্ত্রণ হকে জনগকণর হাকত নগদ অকথুর িপরমাণ
(i) একই থাকক
(ii) ভবক়ে যায়
(iii) ককম যায়
(iv) প্রথকম ককম পগকয় িকর ভবক়ে যায়

N) মূেধনী খাকত সবুদা -(i) ভদনা = িাওনা হকব
(ii) ভদনা অকিক্ষা িাওনা ব়ে হকব
(iii) িাওনা অকিক্ষা ভদনা ব়ে হকব
(iv) উিকরর সবগুপে হকতও িাকর আবার নাও হকত িাকর

O) র্ারত যপদ ইংে্াকির ভথকক ধার পনকয় থাকক তাহকে ভেনকদন ব্াকেকের ভকাথায় ভসটি অন্তর্ুক্ত হকব?
(i) মূেধনী খাকত ভদনা পহকসকব
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(ii) মূেধনী খাকত িাওনা পহকসকব
(iii) চেপত খাকত িাওনা পহকসকব
(iv) উিকরর একটিও নয়

P) বাংোকদকশ বন্ার জন্ র্ারত সরকার যপদ আপথুক অনুদান পদকয় থাকক তকব ভেনকদন ব্াকেকের ভকান খাকত ভসটি অন্তর্ুক্ত হকব?
(i) চেপত খাকত ভদনা পহকসকব
(ii) মূেধনী খাকত ভদনা পহকসকব
(iii) চেপত খাকত একিাপক্ষক ভদনা পহকসকব
(iv) চেপত খাকত একিাপক্ষক িাওনা পহকসকব

Q) পনকচর ভকান কারকণর জন্ ভেনকদন ব্াকেকে ঘাটপত হকত িাকর?
(i) ববকদপশক ঋণ ভনওয়ার জন্
(ii) স্বল্প রপ্তাপন হওয়ার জন্
(iii) উন্নয়কনর জন্ ভবপশ ককর ববকদপশক দ্রব্ ক্রয় করার জন্
(iv) উিকরর সবকটি সত্

R) র্ারতবকষুর ভকান নাপম পশল্পিপত যপদ পবকদকশ ভকান ভকাম্পাপন ভককনন তাহকে ভেনকদন ব্াকেকের উির পকরূি প্রর্াব ি়েকত িাকর?
(i) মূেধনী খাকত ঘাটপত ভদখা পদকত িাকর
(ii) চেপত খাকত ঘাটপত ভদখা পদকত িাকর
(iii) মূেধনী খাকত উিৃত্ত ভদখা পদকত িাকর
(iv) ওিকরর ভকাকনাটিই হকব না

S) পনকচর ভকান িদ্ধপতর িারা ভেনকদন ব্াকেকের ঘাটপত দূর করা ভযকত িাকর?
(i) রপ্তাপন বৃ পদ্ধ ককর
(ii) রপ্তাপন হ্রাস ককর
(iii) ববকদপশক মুদ্রা পবপক্র ককর
(iv) ওিকরর ভকাকনাটিই নয়

T) বছকরর ভশকষ ভেনকদন ব্াকেকের ভদনা-িাওনা পমপেকয় ভদওয়ার জন্ ভকান িদ্ধপত অবেম্বন করা হকত িাকর?
(i) পবকদশ ভক ধার পদকয়
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(ii) পবকদকশর ভথকক ধার পনকয়
(iii) ভসানা পবপক্র ককর
(iv) উিকরর সবকটি সত্

U) পনকচর ভকান কারকণর জন্ সংরক্ষণ করা হয়?
(i) ভদকশর পশশু পশল্পকক বাাঁচাকনার জন্
(ii) ভেনকদন ব্াকেকের ঘাটপত ভমটাকনার জন্
(iii) মুক্তবাপণজ্ ভক আহবান করার জন্
(iv) ওিকরর ভকাকনাটিই নয়

V) পবকদপশ দ্রকব্র ওির ভবপশ ককর কর বসাকে ভসটি হে -(i) সংরক্ষকণর পবিকক্ষ নীপত
(ii) সংরক্ষকণর িকক্ষ নীপত
(iii) মুক্ত বাপণকজ্র িকক্ষ নীপত
(iv) উিকরর একটিও নয়

W) ভকান ভদকশর রপ্তাপন ককম ভগকে ভেনকদন ব্াকেে এর উির পক প্রর্াব ি়েকব?
(i) ভেনকদন ব্াকেে এর উির ভকান প্রর্াব ি়েকব না
(ii) ভেনকদন ব্াকেে এর ঘাটপত ভবক়ে যাকব
(iii) ভেনকদন ব্াকেে এর উিৃত্ত ভদখা ভদকব
(iv) ওিকরর ভকাকনাটিই নয়।

X) মুদ্রাস্ফীপত ভবপশ হকে পনকচর ভকান ঘটনাটি ঘটকত িাকর?
(i) রপ্তাপন ভবক়ে যায়
(ii) রপ্তাপন ককম যায়
(iii) রপ্তাপনর ওির ভকাকনা প্রর্াব িক়ে না
(iv) উিকরর সবকটি সত্

Y) র্ারতীয় মুদ্রার অবমূে্ায়ন হকে পনকচর ভকানটি সত্ হকব?
(i) ডোকরর তুেনায় র্ারতীয় টাকার দাম বা়েকব
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(ii) ডোকরর তুেনায় র্ারতীয় টাকার দাম কমকব
(iii) উিকরর দুটি সত্ হকব
(iv) উিকরর ভকাকনাটিই সত্ হকব না
4-10 নং প্রত্ের মত্িে যে যকান ৪ টি প্রত্ের উত্তর বদত্য হত্ব ১০০ - ১৫০ শত্ের মত্িে

4×10 = 40

Answer Any Four Questions
4) জাতীয় আয় িপরমাকির অসু পবধা গুপে পক পক বে।
5) গুণক কাকক বকে? সরে ভকইনসীয় মকডকের িারা পবপনকয়াগ গুনককর ধারণাটি ব্াখ্া ককরা।
6) ধ্রুিদী অথুব্বস্থায় পক র্াকব সব চােক গুপের মান পনণুয় হয়, পচকের সাহাকয্ আকোচনা ককরা।
7) মুদ্রাস্ফীপত কাকক বকে? উৎসগত র্াকব মুদ্রাস্ফীপত কত প্রকার ও পক পক? দ্রুততা বা গপতর পর্পত্তকত মুদ্রাস্ফীপত ভক কত র্াকগ র্াগ করা যায়? এই
সব প্রকার গুপের বণুনা দাও।
8) চাপহদা বৃ পদ্ধজপনত ও ব্য় বৃ পদ্ধজপনত মুদ্রাস্ফীপতর িাথুক্ পনরূিণ ককরা।
9) উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন অথু কাকক বকে? পকর্াকব এই অথু M3 এর সাকথ সম্পকু যুক্ত ব্াখ্া ককরা।
10) পরকাকডুা প্রদত্ত তুেনামূ েক ব্য় তকের সাহাকয্ আন্তজুাপতক বাপণকজ্র সু পবধা বু পঝকয় দাও।
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