
Full Marks: 32 Time: Two Hours 

The figures in the margin indicate full marks. 

Group-A 

  Answer any four questions. 2×4=8

1. Define an inferior good.

2. What is Inflation?

3. Define GDP.

4. Define complementary good with an example.

5. Draw the demand curve for a Giffen good.

6. State two features of a Monopoly market.

Group-B 

   Answer any four questions. 4×4=16

7. Explain inflationary gap with a suitable diagram.

8. Graphically illustrate the effects of an increase in demand and supply on equilibrium

price.

9. Discuss the functions of money.

10. Briefly discuss the role of fiscal policy in reducing inflationary pressure.

11. Discuss in brief the factors determining the demand for a commodity.

12. Explain the two-sector model of circular flow of income with a suitable diagram.

13. Illustrate the capital account of Balance of Payments?

14. What are basic problems in national income accounting?

Group-C 

Answer any one question.          8×1=8

15. How national income is measured in an open economy framework? Explain.

16. How the interaction between demand and supply curves determine equilibrium price and

quantity in a market?  Explain.
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বঙ্গানুবাদ 

ববভাগ: ক 

নীচের যে য োচনো েোরটি প্রচের উত্তর দোও: 2×4=8

1. এ টি নন ৃষ্ট দ্রচযের সংজ্ঞোন়িত  রুন.

2. মুদ্রোস্ফীনত ন ?

3. GDP সংজ্ঞোন়িত  রুন।

4. এ টি উদোহরণ সহ পনরপূর  ভোল সংজ্ঞোন়িত  রুন।

5. এ টি Giffen ভোল জনে েোনহদো যক্রচরখো আ ঁো.

6. এ চেটি়িো যোজোচরর দুটি বযনিষ্টে উচেখ  রুন।

ববভাগ: খ 

নীচের যে য োচনো েোরটি প্রচের উত্তর দোও:    4×4=16

7. এ টি উপেুক্ত নেত্র সহ মুদ্রোস্ফীনতর যেযধোন যেোখেো  রুন।

8. ভোরসোমে মূচলের উপর েোনহদো এযং সরযরোহ যদৃ্ধির প্রভোযগুনল গ্রোনি ভোচয নেদ্ধত্রত  রুন।

9.অচথ ের  োে েোযলী আচলোেনো  র। 

10. মুদ্রোস্ফীনত েোপ  মোচত রোজস্ব নীনতর ভূনম ো সংচেচপ আচলোেনো  রুন।

11. এ টি পচণের েোনহদো ননধ েোরচণর  োরণগুনল সংচেচপ আচলোেনো  রুন।

12. এ টি উপেুক্ত ডো়িোগ্রোম সহ আচ়ির যতৃ্তো োর প্রযোচহর দুই-যসক্টর মচডল যেোখেো  র।

13. যেোচলন্স অি যপচমচের মূলধন নহসোযটি যেোখেো  রুন?

14.জোতী়ি আচ়ির নহসোয-নন োচির যমৌনল  সমসেোগুচলো  ী  ী?



ববভাগ: গ 

নীচের যে য োন এ টি প্রচের উত্তর দোও: 8×1=8

15. ন ভোচয এ টি উনু্মক্ত অথ েনীনত  োঠোচমোচত জোতী়ি আ়ি পনরমোপ  রো হ়ি? যেোখেো  রো.

16. েোনহদো এযং সরযরোহ যক্রচরখোর মচধে নমথদ্ধি়িো  ীভোচয এ টি যোজোচর ভোরসোমে মূলে এযং

পনরমোণ ননধ েোরণ  চর? যেোখেো  রো. 


