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1. Answer any five of the following questions:                                                                 2x5=10 

   নীচের যে-য োচনো পোাঁেটি প্রচের উত্তর দোত্তঃ 

(a) Define High-Powered Money. 

উচ্চক্ষমতসম্পন্ন অচথের সংঞ্জো দোও । 
 

(b) What do you mean by Financial System? 

আটথে  ব্যব্স্থো ব্লচত  ী যব্োঝ ? 
 

(c) Define Money Market. 

অচথের ব্োজোর  ী ? 
 

(d) What is Treasury Bills market? 

যেজোটর টব্চলর ব্োজোর  োচ  ব্চল ?  
 

(e) What is Stock Exchange? 

স্ট  এক্সচেঞ্জ ব্লচত  ী যব্োঝ ? 
 

(f) What is Mutual Fund? 

টমউেুয়োল ফোন্ড এর সংঞ্জো দোও । 
 

(g) Write any two functions of money. 

অচথের যে য োন দুটি  োজ টলখ। 
 

(h) Define Central Bank.   

য ন্দ্রীয় ব্যোঙ্ক  োচ  ব্চল ? 
 

 

                                                                                                                  

 

 

 



 

 

2. Answer any four of the following questions:                                                                  5x4=20 

   নীচের যে-য োচনো েোরটি প্রচের উত্তর দোত্তঃ 
 
 

(a) Explain briefly the components or structure of a financial system. 

আটথে  ব্যব্স্থোর প্রধোন উপোদোনগুটল ব্ো  োঠোচমো সংচক্ষচপ ব্র্েনো  র। 
 

(b) Write a note on commercial bill market. 

    ব্োটনজয টব্ল ব্োজোচরর উপর এ টি িী ো টলখ। 

(c) What are components of money supply? Explain them. 

অচথের যেোগোচনর অংশগুটল  ী   ী ? ব্যোখযো  র। 

(d) Write down the functions of stock market. 

য োন স্ট  এক্সচেচঞ্জর প্রধোন  োেেোব্টলগুটল টলখ। 

(e) Analyse how open market operations can control the volume of credit. 

যখোলোব্োজোরী  োরব্োর দ্বোরো  ী ভোচব্ ঋচনর পটরমোন টনয়ন্ত্রন  রো েোয় টব্চেষন  র। 

(f) Distinguish between commercial banks and NBFIs. 

ব্োটনজ্যি  ব্যোঙ্কগুটল ও অব্যোঙ্ক আটথে  প্রটতষ্ঠোনগুটলর মচধয পোথে য টনচদেশ  র। 

 
 
 

3. Answer any one of the following questions:                                                                 10x1=10 

      নীচের যে-য োচনো এ টি প্রচের উত্তর দোত্তঃ 
 

 

(a) What is meant by derivative deposit? Show how commercial banks create credit. 

উদূ্ভত আমোনত ব্লচত  ী যব্োঝ ? ব্োটনজয  ব্যোঙ্কগুটল  ী ভোচব্ ঋন সৃটি  রচত পোচর তো যদখোও। 
                                                               

(b) Discuss the salient features of money market in India. 

ভোরতীয় িো োর ব্োজোচরর মূল বব্টশিযগুটল আচলোেনো  র। 
 

 

 

                                                                                                      

 


