
@2020                                                                                                                  GE- 2: Introductory Macroeconomics 

 

1 
 

1. স্ট্রাগফ্রেসন কথাটিয অথথ কক? (What do you mean by stagflation?) 

 উঃ স্ট্যাগফ্রেন কথাটি বা লব্দটি থথননতিক জগফ্রি নিুন । 1970 াফ্র এআ লব্দটি থথনীতিফ্রি যুক্ত 
য় । স্ট্াগফ্রেন লব্দটির মফ্রযয দুটি লব্দ যুক্ত , যথা — স্ট্যাগ এবং ফ্রেন । স্ট্যাগ লব্দটি এফ্রফ্রছ 
স্ট্াগফ্রনলন ফ্রথফ্রক এবং ফ্রেলন লব্দটির অতবভথ াব ঘফ্রেফ্রছ আনফ্রেন লব্দ ফ্রথফ্রক ।  
  স্ট্াগফ্রেলন বস্থাটি থথনীতিফ্রি এক যাাঁযার বস্থা ৃতি কফ্রর, ফ্রযখাফ্রন মুদ্রাস্ফীতির । ফ্রে ফ্রবকারত্ব 
পালাপাতল বস্থান কফ্রর । মুদ্রাস্ফীতির জনয ফ্রমাে ফ্রযাগান হ্রা করা য়, িখন ফ্রমাে উৎপাদন হ্রা 

পায় । এর ফফ্র ফ্রবকারত্ব অফ্ররা বৃতি পায় । 
  

2 . ভুদ্রাস্ফীকিয সংজ্ঞা দাও । (What is meant by inflation ?)   

উঃ াযারণভাফ্রব ব তকছু দ্রফ্রবযর দাম বৃতিফ্রক (General price level high) বা য় মুদ্রাস্ফীতি । 
ক্ল্যাতকযা থথতবজ্ঞানীরা বফ্রন ফ্রয , ফ্রদফ্রলর ফ্রথথর ফ্রযাগান তবতনময়ফ্রযাগয দ্রবযামগ্রীর িুনায় ফ্রবতল 

ফ্র দামস্তর বাফ্র়ে । িফ্রব ফ্রথথর ফ্রযাগান বৃতিআ মুদ্রাস্ফীতির একমাত্র কারণ বফ্র অথুতনক যনতবজ্ঞানীরা 

মফ্রন কফ্ররন না । ফ্রকআনফ্রর মফ্রি , দ্রবযামগ্রীর ফ্রমাে ফ্রযাগাফ্রনর িুনায় মাফ্রজর ফ্রমাে কাযথকর চাতদা 
(C + I + G) যখন ফ্রবতল য় , িখন মুদ্রাস্ফীতি য় ।  
 
3 . ভুদ্রাস্ফীকি কি ধযফ্রনয এফং কক কক ? (How many types of inflation ?)  

 উঃ মুদ্রাস্ফীতির কারণ বা প্রতিয়া ও গতিফ্রবগ নুাফ্রর মুদ্রাস্ফীতির প্রকারফ্রভদ করা যায় । কারণ 
নুাফ্রর মুদ্রাস্ফীতি তনম্নততখি প্রকাফ্রররঃ (ক) কাফ্ররন্সী মুদ্রাস্ফীতি , (খ) ঋণজতনি মুদ্রাস্ফীতি , (গ) 
ঘােতি বযয়জতনি মুদ্রাস্ফীতি , (ঘ) চাতদা বৃতিজতনি মুদ্রাস্ফীতি এবং (ঙ) উৎপাদন বযয়জতনি 

মুদ্রাস্ফীতি ।  
 
4 . ভুদ্রাস্ফীকিয কাযণ কক ? (What are the causes of Inflation ?)  
উঃ চাতদা বৃতির ফ্রে ফ্রে ফ্রযাগান বৃতি না ফ্র দ্রফ্রবযর দাম বৃতি ঘফ্রে এবং মুদ্রাস্ফীতি য় দ্রফ্রবযর 

বাজাফ্রর বা উৎপাদফ্রনর উপাদাফ্রনর বাজাফ্রর বা়েতি চাতদা না থাকা ফ্রেও মুদ্রাস্ফীতি । ফ্রদখা তদফ্রি পাফ্রর 
। মজরুী বা়েফ্র উৎপাদন বাফ্র়ে এবং এর ফফ্র দ্রফ্রবযর দাম বা়েফ্রব । নযানয কারফ্রণও মুদ্রাস্ফীতি ঘেফ্রি 

পাফ্রর । 
 
5 : ভুদ্রাস্ফীকি কনয়ন্ত্রফ্রণয অস্ত্রসভূহ কক কক ? ( What are the weapons of remove inflation ? )  

উঃ এফ্রেফ্রত্র তিনটি পিতি উফ্রেখফ্রযাগয । যথা — .  
(i) অতথথক পিতিঃ এর মফ্রযয উফ্রেখফ্রযাগয  বযাঙ্ক ফ্ররে ও নূযনিম ংরতেি নুপাফ্রির বৃতি,  
(ii) তফকযা পিতিঃ মুদ্রাস্ফীতির মফ্রয় কর ার বৃতি কফ্রর বা রকাতর বযয় হ্রা কফ্রর মুদ্রাস্ফীতি 

তনয়ন্ত্রফ্রণর উপায়ফ্রক তফস্ক্যা পিতি বা য় ।  
(iii) থথবযতিফ্ররকী প্রিযে পিতিঃ এছা়ো ফ্ররলতনং, কাগজী মুদ্রা বাতি আিযাতদ বযবস্থাও ফ্রনওয়া য় 

মুদ্রাস্ফীতি তনয়ন্ত্রফ্রণর উফ্রেফ্রলয । 
 

Inflation 
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 6. ভুদ্রাস্ফীকিয সভফ্রয় ককান ফযকি রাবফান হয় ? ( Who are the gainer at the time of inflation ? )  

 উঃ মুদ্রাস্ফীতির মফ্রয় ৎ যনী বযতক্তরা াভবান য় । যারা ফ্রলয়ার বা ফ্রয ফ্রকান ফােকা বাজাফ্রর 
োকা খাটিফ্রয় কারবার কফ্রর িারা াভবান য় । যারা বযবায়ী তাফ্রব দ্রবয ঞ্চয় কফ্রর রাফ্রখ এবং 
পফ্রর মুদ্রাস্ফীতির মফ্রয় ফ্রবতল দাফ্রম তবতি কফ্রর িারা খুবআ াভবান য় ।  
 
7 , ভুদ্রাস্ফীকিয ফযফধান কক ? ( What is inflationary gap ? )  
উঃ ফ্রদফ্রল দ্রবযামগ্রীর ফ্রযাগান পূণথ তনফ্রয়াগ স্তফ্রর তস্থর থাকফ্র দ্রবযামগ্রীর চাতদা যতদ দ্রবযামগ্রীর ফ্রযাগান 
ফ্রপো ফ্রবতল ফ্রয় যায় , যার ফফ্র দ্রবযামগ্রীর দাম বৃতির প্রবণিা ফ্রদখা ফ্রদয় , , িাফ্র দ্রবযামগ্রীর 

ফ্রআ তিতরক্ত চাতদাফ্রক মুদ্রাস্ফীতিজনক বযবযান বা য় । থথাৎ মুদ্রাস্ফীতিজনক বযবযান = 

দ্রবযামগ্রীর চাতদা – দ্রবযামগ্রীর ফ্রযাগান (পূণথ তনফ্রয়াগ স্তফ্রর)।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 উপফ্ররর তচফ্রত্র পূণথ তনফ্রয়াগ স্তফ্রর থথাৎ A তবনু্দফ্রি , অয়স্তর OYF । এখাফ্রন যতদ তিতরক্ত বযয় AB , 
পতরমাণ করা য় , িাফ্র KM মুদ্রাস্ফীতির বযবযান ।  
 
8 . ককবাফ্রফ ভুদ্রাস্ফীকিজকনি ফযফধান দযূ কযা মায় ? ( What is the way for removing inflationary 
gap ? )  
উঃ (i) ফ্রদফ্রলর পতরবারগুত ফ্রভাগ বযয় হ্রা কফ্রর এবং ফ্রবরকারী প্রতিষ্ঠানগুত প্রিযে তবতনফ্রয়াগ বযয় 

হ্রা কফ্রর । এছা়ো রকাতর ফ্রভাগ বযয় ও তবতনফ্রয়াগ বযয় হ্রা কফ্রর । প্রিযেভাফ্রব বযবযান দূর করা 
ফ্রযফ্রি পাফ্রর । 
 (ii) দাম বৃতি ফ্রপফ্র পতরবারগুতর অতথথক অয় মান থাকফ্রও বাস্তব অয় কমফ্রব , ফফ্র িাফ্রদর 

ফ্রভাগবযয় কমফ্রব । 
 (iii) মুদ্রাস্ফীতির ময় যতদ ফ্রথথর ফ্রযাগান বৃতি পায় তকংবা তস্থর থাফ্রক , িাফ্রও ুফ্রদর । ার 
ব্রা়েফ্রব , ফফ্র তবতনফ্রয়াগ কমফ্রব এবং মুদ্রাস্ফীতির বযবযান কমফ্রব । 
 
9. চাকহদা ফৃকি জকনি ভুদ্রাস্ফীকি ফরফ্রি কক কফাঝ ? (What do you mean by Demand Pull Inflation 
?)   
উঃ যখন ফ্রযাগান তস্থর থাফ্রক তকন্তু ফ্রকান কারফ্রণ চাতদার স্বয়মু্ভি বৃতি ঘফ্রে , িার ফফ্র দ্রবযামগ্রীর ফ্রয 

দাম বৃতি ঘফ্রে িাফ্রক চাতদা বৃতিজতনি মুদ্রাস্ফীতি বা য় ।  
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তচফ্রত্র ফ্রদখা যাফ্রে চাতদা বৃতির জনয ফ্ররখা D0D0 ফ্রথফ্রক D1D1 - ফ্রি স্থান পতরবিথ ন করায় চাতদা বৃতির 
(OY1) ফ্রে ফ্রে দাম বৃতি ঘফ্রেফ্রছ (OP0 ফ্রথফ্রক OP2) এবং ফ্রযাগান পতরমাণ তস্থর থাকায় মুদ্রাস্ফীতির 

ফফ্র বাস্তফ্রব তবতি চাতদা বৃতিজতনি মুদ্রাস্ফীতি ফ্রে OP0 দাফ্রম OY2 পতরমাণ দ্রবয ।  
 
10  ফযয় ফৃকিজকনি ভুদ্রাস্ফীকি কক ? ( What is cost-push inflation ? )  
উঃ চাতদা যতদ পতরবতিথ ি থাফ্রক তকন্তু ফ্রকান কারফ্রণ যতদ ফ্রযাগান স্বয়মু্ভিভাফ্রব হ্রা পায় বা বযয়বৃতি 

পায় িাফ্র দ্রবযামগ্রীর ফ্রয দাম বৃতি । ঘফ্রে িাফ্রক বযয় বৃতিজতনি মুদ্রাস্ফীতি বা য় । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 তচত্র নুাফ্রর , প্রাথতমকভাফ্রব OP0 দাফ্রম OY0 চাতদা থাকফ্রও ফ্রযাগান হ্রা পাওয়ায় বযয় Y ’ 
বৃতিজতনি কারফ্রণ দ্রফ্রবযর দাম OP2 ফ্রয়ফ্রছ এবং পতরমাণ বযয় বৃতিজতনি মুদ্রাস্ফীতি বথফ্রল ফ্রযাগান 

ফ্রয়ফ্রছ OY2 (এখাফ্রন চাতদা তস্থর অফ্রছ।)  
 

11 . ভুদ্রাস্ফীকিয পফ্রর উৎাদফ্রনয উয কক প্রবাফ ড়ফ্রফ ? ( What is the effect of । inflation on the 

output level ? )  
উঃ যতদ ফ্রদফ্রল পূণথ কমথংস্থান থাফ্রক এবং এআ বস্থায় যতদ দ্রবযামগ্রীর চাতদা বৃতির জনয মুদ্রাস্ফীতি 

য় , িাফ্র এআ মুদ্রাস্ফীতির ফফ্র দ্রফ্রবযর উৎপাদন বাফ্র়ে না ।  
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12 , অথথনীকিফ্রি ভুদ্রাস্ফীকিয প্রবাফ কক ? ( What is the effect of inflation on the | economy ? )  

উঃ মুদ্রাস্ফীতি একটি ামাতজক এবং থথননতিক ঘেনা । এর ফফ্র কাফ্ররা াভ য়, অবার কারও বা 

েতি য় । ফ্রমাোমুটিভাফ্রব ফ্রমাে প্রভাবফ্রক তিন ভাফ্রগ ভাগ করা যায় ; যথা — ( i ) উৎপাদফ্রনর 
ওপর প্রভাব , ( ii ) বণ্টফ্রনর ওপর প্রভাব , ( iii ) নযানয প্রভাব । 
 
13 . চাকহদা ফৃকিজকনি ভুদ্রাস্ফীকি এফং ফযয় ফৃকিজকনি ভুদ্রাস্ফীকিয দটুি াথথকয উফ্রেখ ( Distinguish 
between Demand Pull Inflation and Cost Push Inflation . )  
উঃ (i) DPI - এর ফ্রেফ্রত্র চাতদা বাফ্র়ে বফ্র দামস্তর বৃতি পায় , তকন্তু CPI - এর ফ্রেফ্রত্র বযয় বাফ্র়ে 

বফ্র দামস্তর বৃতি পায় ।  
(ii) DPI - এর ফ্রেফ্রত্র উৎপাদন বযয় পতরবতিথ ি থাফ্রক বফ্র ফ্রযাগান তস্থর থাফ্রক এবং চাতদার 

পতরবিথ ফ্রনর জনয দাম বৃতি পায় । CPI - এর ফ্রেফ্রত্র চাতদা তস্থর থাফ্রক এবং ফ্রযাগাফ্রনর পতরবিথ ফ্রনর 
জনয দাম বৃতি পায় ।  
 

 14 ভুদ্রা সংফ্রকাচন কক ? ( What is Deflation ? ) ।  
উঃ মুদ্রা ংফ্রকাচন  মুদ্রাস্ফীতির তবপরীি প্রতিয়া । মুদ্রা ংফ্রকাচফ্রনর ময় তজতনপফ্রত্রর দাম , 
উপাদাফ্রনর ফ্রবার দাম এবং উৎপাদফ্রনর বযয় িমাগিভাফ্রব হ্রা ফ্রপফ্রি থাফ্রক ।  
সংজ্ঞাাঃ মুদ্রা ংফ্রকাচন  ফ্রআ প্রতিয়া , যার মাযযফ্রম ফ্রকান থথবযবস্থায় তজতনপফ্রত্রর দাম এবং 

উৎপাদফ্রনর বযয় িমাগিভাফ্রব হ্রা ফ্রপফ্রি থাফ্রক ।  
 
15 . ভুদ্রা সংফ্রকাচন ও ভুদ্রাস্ফীকি ককাটি কাভয ? ( What is preferable inflation or deflation ? ) 

 উঃ মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রা ংফ্রকাচন উভয়আ  স্বাভাতবক বস্থা । ফ্রদফ্রলর উৎপাদন ও বযবা 
বাতণফ্রজযর পফ্রে এফ্রদর ফ্রকানোআ ভাফ্রা নয় । তকন্তু মৃদ ুমুদ্রাস্ফীতির ময় তজতনপফ্রত্রর দাম ামানয বাফ্র়ে 

, বযবায়ীরা াভবান য় । এর ফফ্র িারা উৎপাদন ও কমথতনফ্রয়াগ বৃতি কফ্রর । ফ্রদলবাীফ্রদর অয় 

বাফ্র়ে । িাফ্রদর িয় েমিাও বাফ্র়ে ।  
  পরতদফ্রক , মুদ্রা ংফ্রকাচফ্রনর ময় তজতনপফ্রত্রর দাম কমফ্রও মানুজফ্রনর াফ্রি ফ্রবতল অয় বা 

ফ্রকনার মি থথ থাফ্রক না । িখন ফ্রিা ফ্রবকারত্ব বা়েফ্রব, চারতদফ্রক মন্দা ফ্রদখা তদফ্রব । ফ্রখাফ্রন দাম 
কফ্রম ফ্রগফ্রও মানুফ্রর ফ্রকনার েমিা থাফ্রক না । এ বস্থাো কখনআ ভাফ্রা নয় । 
 

 16 . ভুদ্রাস্ফীকি ও ভুদ্রাসংফ্রকাচ - এয ভফ্রধয িুরনা কক ? ( Compare between Inflation । and 

Deflation ? ) । 
 উঃ মুদ্রস্ফীতি ও মুদ্রাংফ্রকাচ উভয়আ দামস্তফ্ররর ভারামযীন বস্থা । মুদ্রাস্ফীতির প্রথম ময় । 
উৎপাদন অয় ও কমথংস্থান বৃতির ময় বৃতি পায় ও পূণথ তনফ্রয়াগ ফ্রআ মুদ্রাস্ফীতির ৃতি য় । |   
  মুদ্রা ংফ্রকাচন থথননতিক উন্নয়ফ্রনর ায়ক নয় । মুদ্রাস্ফীতি তনয়ন্ত্রণ করা ম্ভব তকন্তু অতথথক 

পিতির মাযযফ্রম মুদ্রা ংফ্রকাচন তনয়ন্ত্রণ করা ম্ভব নয় ।  
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17 . ভুদ্রাস্ফীকি কনয়ন্ত্রণ কযায জনয কক ধযফ্রনয ফযফস্থা কনওয়া কমফ্রি াফ্রয ? ( What measures can be 
taken to control inflation ? ) 
 উঃ মুদ্রাস্ফীতি তনয়ন্ত্রণ করার জনয তিন যরফ্রনর বযবস্থা ফ্রনওয়া ফ্রযফ্রি পাফ্রর | (i) থথ ংিান্ত 

বযবস্থা , (ii) রাজস্ব ংিান্ত বযবস্থা । 
 
 
 

.................... 

https://tmv.ac.in/online-resource/                                              

https://tmv.ac.in/online-resource/

