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A. িন�িলিখত ���িলর উ�র দাও [�িতিট ���র মান 2]

1. জীবন বীমা ও সাধারণ বীমার ম�ধ� পাথ�ক� িক?

2. চািহদা স�ূিট িববতৃ কর। িনকৃ� �ব� কা�ক ব�ল?

3. স�ণূ� অি�িত�াপক চািহদার অথ� িক?

4. দাম ি�র থাক�ল / পিরবত� নশীল হ�ল AR ও MR স�ক� িচ�সহ ব�াখ�া কর।

5. উৎপাদ�নর �াি�ক ব�া�য়র সং�া দাও।

6. ঘাটিত বা�জট কা�ক ব�ল? ম�ুা�ীিত িক?

7. িব�ৃিতর অথ� িক? সমক পাথ��ক�র সং�া �ল�খা।

8. WTO-এর দিুট কাজ উ��খ কর। নািস�ং �হাম কিমিটর দিুট সপুািরশ উ��খ কর।

9. সরকাির ব��য়র �ণক কা�ক ব�ল? �সারমলূক িফসক�াল নীিত কী ?

10. চািহদার িনয়�মর দিুট অনমুান উ��খ ক�রা।

11. �ভব�লন �ভাব কী? স�ণূ� ি�িত�াপক চািহদা �রখা এঁ�ক �দখাও।

12. উৎপাদ�নর ��কাল ও দীঘ�কা�লর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা। পিরবত� নশীল ব�াযা কা�ক ব�ল?

13. TR �রখা �থ�ক িকভা�ব MR / AR �রখা পাওয়া যায়?

14. বািনজ� চ� কা�ক ব�ল? সং�কাচনমলূক রাজ� নীিত বল�ত কী �বাঝায়?

15. িব�ৃিতর দিুট পরম পিরমাপক ও দিুট আ�পি�ক পিরমাপক উ��খ ক�রা।

16. ভার�ত দাির��র দিুট কারন উ��খ ক�রা। ছ� / ��� / মর�িম �বকার� কী?

17. দাির���র দ�ু চ� বল�ত কী �বাঝায়? ভ� িম সং�ার বল�ত কী �বাঝায়?

18. GATT ও WTO এর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা। ভার�ত জাতীয় আয় �বষ�ম�র দিুট কারনআ�লাচনা ক�রা।

B. িন�িলিখত ���িলর উ�র দাও [�িতিট ���র মান 5]

1. বহৃদায়তন ফা�ম�র ব�ায়বিৃ�জিনত অসিুবধা �িলআ�লাচনা ক�রা।

2. পণূ� �িত�যািগতামলূক বাজা�র ফা�ম�র ��কালীন ভারসাম� িচ��র সাহা�য� ব�াখ�া ক�রা।

3. জাতীয়আয় পিরমা�পর অসিুবধা�িলআ�লাচনা কর।

4. 'আ�য়র ব�ৃ��াত' ধারণািট উদাহরণ সহ�যা�গ ব�াখ�া কর।

5. বািণিজ�ক ব�াং�কর ঋণ সিৃ� স��ক� ব�াখ�া কর।/ বািণিজ�ক ব�াং�কর কায�াবলী আ�লাচনা কর।



6. ভারতব�ষ� দাির�� দরূীকর�ণর উ���শ� ভারত সরকার �যসব ব�ব�া �হণ ক�র�ছ �স�িলর একিট িববরণ দাও।

7. ভারতব�ষ� �বকার��র কারণ �িলআ�লাচনা ক�রা।

8. িন�� �দ� িবভাজন �থ�ক সম�াক পাথ�ক� িনণ�য় ক�রা।

�া� ন�র 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70

ছা��র সংখ�া 5 10 20 40 30 10 4

9. পণূ� �িত�যািগতামলূক বাজা�রর �ধান �বিশ�� �িল িক িক?

10. ভার�ত দাির���র িবিভ� পিরমাপক �িল স��ক� আ�লাচনা কর।

11. �লন�দন ব�া�ল� ও বািণিজ�ক ব�া�ল� এর ম�ধ� পাথ�ক� �লখ।

12. জাতীয়আয় পিরমা�পর উৎপাদন �মাির প�িতআ�লাচনা কর।

13. িশ��রআয়তন স�সার�ণর ফ�ল �য বািহ�ক ব�য় সং�কাচ হয় তা উদাহরণসহ �লখ।

14. উৎপাদ�নর মা�া বিৃ� জিনত �িতদান িবিধিট ব�াখ�া কর।

15. খাজনার আধিুনক ত�িট সং���পআ�লাচনা কর।

16. িরকা�ড� ার খাজনা ত� ওআধিুনক ত��র পাথ�ক� �িলআ�লাচনা ক�রা।

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

This Suggestion prepared on the basis of most important questions for Higher Secondary
2018 Economics Subject.

 It is not a Complete Study Guide for Students. At first read Carefully your Text
Books.

 All rights of this Suggestion reserved by www.webexam.in.

 If you have any query please mail us at, support@webexam.in or connect us
through Facebook, https://www.facebook.com/webexam.in .

Download all Subjects Higher Secondary 2018 Suggestions from www.WebExam.in website
or scan the QR Code.


