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1. চািহদা িনয়�মর �য �কা�না দিুট ব�িত�ম উ��খ ক�রা। চািহদা স�ূিট িববতৃ ক�রা। ব�ি�গত চািহদার িনধ�ারণকারী দিুট
িবষয় �ল�খা।�ম�াসমান �াি�ক উপ�যাগ িবিধর সং�া দাও। িগফন ��ব�র সং�া দাও। চািহদার পিরমা�ণ পিরবত� ন
বল�ত কী �বাঝায়?

2. স�ণূ� অি�িত�াপক চািহদার অথ� িক? চািহদার আয়গত ি�িত�াপকতা কা�ক ব�ল? স�ণূ� ি�িত�াপক ও স�ণূ�
অি�িত�াপক চািহদা �রখা অংকন ক�র �দখাও। চািহদার পার�িরক দাম ি�িত�াপকতার সং�া দাও। চািহদার
ি�িত�াপকতা িনধ�ারণকারী দিুট িবষয় উ��খ ক�রা।

3. �মাট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও �াি�ক উৎপাদন এর ম�ধ� স�ক� িট িচ�সহআ�লাচনা ক�রা। বহৃদায়তন উৎপাদ�ন
�য অভ��রীণ ও বািহ�ক ব�য় সং�কা�চর উ�ব হয় তা উদাহরণসহ ব�াখ�া ক�রা। বহৃদায়তন ফা�ম�র ব�য় বিৃ� জিনত
অসিুবধা �িলআ�লাচনা ক�রা।

4. উৎপাদ�নর গড় ও �াি�ক ব��য়র ম�ধ� স�ক� িট �ল�খা।ফা�ম�র গড় ব�য় বল�ত কী �বাঝায়? ি�িত ব�ায় ও
পিরবত� নীয় ব�ায় এর পাথ�ক� �ল�খা।ফা�ম�র ��কালীন গড় ব�য় �রখা U আকৃিতর হয় �কন? TC �রখা �থ�ক িকভা�ব
MC �রখা পাওয়া যা�ব?

5. ফা�ম�র �াি�কআয়, দাম ও চািহদার ি�িত�াপকতার ম�ধ� স�ক� িট �ল�খা। �মাট �রিভিনউ �রখার ঊ��গামী অংশ
�াি�ক �রিভিনউ �রখার িক�প হ�ব িচ�সহ �ল�খা। দাম ি�র থাক�ল/পিরবত� ন হ�ল AR ও MR �রখার স�ক� িচ�সহ
আ�লাচনা ক�রা। �মাট িব�য়ল�আ�য়র �রখার ঊ��মখুী ও িন�মখুী অং�শ �াি�কআয় িক�প হ�ব?

6. পণূ� �িত�যািগতামলূক বাজা�র ফা�ম�র দীঘ�কালীন/��কালীন ভারসাম� আ�লাচনা ক�রা। �দখাও �য, িকভা�ব পণূ�
�িত�যািগতামলূক বাজা�র �মাট চািহদা ও �যাগা�নর ঘাত-�িতঘা�তর মাধ��ম একিট ��ব�র দাম িনধ�ািরত হয়।

7. খাজনার আধিুনক ত�িট সং���প ব�াখ�া ক�রা। �য�কা�না উৎপাদ�নরআ�য়র ম�ধ� িকভা�ব খাজনার অংশ থাক�ত
পা�র ব�াখ�া ক�রা।আিথ�ক মজিুর ও �াকৃিতক মজিুরর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা। িরকা�ড� ার খাজনা ত� ওআধিুনক খাজনা
ত��র পাথ�ক� �িল �ল�খা। ��মর �াি�ক উৎপাদনশীলতা �ারা িকভা�ব মজিুর হার িনধ�ািরত হয়?

8. জাতীয়আয় পিরমা�পর মলূ� �যাগ প�িত ব�াখ�া ক�রা।জাতীয়আয় পিরমা�পর সমস�া �িলআ�লাচনা ক�রা।
জাতীয়আয় পিরমা�পর �মাির প�িতআ�লাচনা ক�রা। ও �ক�ীয় ব�াং�কর কায�াবলী আ�লাচনা ক�রা। �ক�ীয়
ব�াং�কর িবিভ� ঋণ িনয়�ণ প�িতআ�লাচনা ক�রা।

9. বািণিজ�ক ব�াং�কর ব�াংকার িহ�স�ব �ক�ীয় ব�াংক িক িক কাজ ক�র? ম�ুা�ীিত িক? রাজ� নীিত কা�ক ব�ল?
ঘাটিত বা�জট কা�ক ব�ল? �সারমলূক রাজ�নীিত কখন �হণ করা হয়? ঘাটিত ব�য় িক?

10. বািণজ� উ��� ও �লন�দন উ���তর ম�ধ� ত�লনা ক�রা। "�লন�দন ব�া�ল�� সকল সম�য়ই সমতাআ�ছ"- এই উি�িট
আ�লাচনা ক�রা। �লন�দন উ��� িহসা�ব পাওনার িদক এবং �দনার িদ�কর অ�গ�ত িবিভ� িবষয় �িলআ�লাচনা ক�রা।
�লন�দন ব�া�ল� ভারসাম� ও সমতার ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা।

11. �লা�র� �রখার ধারণািট ব�াখ�া কর এবং এই �রখার সাহা�য� িকভা�বআয় �বষম� পিরমাপ করা যায়? দাির� �রখা
কা�ক ব�ল? ছ� �বকার� িক? �মৗসমুী �বকার� কা�ক ব�ল? �যিু�গত �বকার� কা�ক ব�ল? ভারতব�ষ� দাির��র
কারণ উ��খ ক�রা। ��� �বকার� কা�ক ব�ল? ভার�ত দাির���র িবিভ� পিরমাপ �িলআ�লাচনা ক�রা।



12. WTO এর কাজ উ��খ ক�রা। ভার�ত বীমা পির�ষবা সীিমত �সা�রর দিুট কারণ িন�দ�শ ক�রা। বীমা ����
সং�া�রর জন� গৃহীত ব�ব�া উ��খ ক�রা।জীবন বীমা ও সাধারণ বীমার ম�ধ� পাথ�ক� িক? সাধারণ বীমা�ক
�িতপরূ�ণর চ� ি� বলা হয় �কন? িব� বািণজ� সং�ার সদস� িহ�স�ব ভার�তর দিুট অসিুবধা উ��খ ক�রা।
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