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

   নীেচর য- কােনা পাঁচিট ে র উ র দা ঃ 

(a) Define High-Powered Money. 

উ  মতা স  অেথর সং া দাও । 
 

(b) What do you mean by Financial System? 

আিথক ব ব া বলেত কী বাঝ ? 
 

(c) Define Money Market. 

অেথর বাজার কী ? 
 

(d) What is Treasury Bills market? 

জাির িবেলর বাজার কােক বেল ?  
 

(e) What is Stock Exchange? 

ক এ েচ  বলেত কী বাঝ ? 
 

(f) What is Mutual Fund? 

িমউচুয়াল ফা  এর সং া দাও । 
 

(g) Write any two functions of money. 

অেথর য কান দুিট কাজ িলখ। 
 

(h) Define Central Bank.   

ক ীয় ব া  কােক বেল ? 
                                                                                                               
2. Answer any four of the following questions:                                                                 5x4=20 

   নীেচর য- কােনা চারিট ে র উ র দা ঃ 
(a) Briefly describe the major components or structure of a financial system. 

আিথক ব ব ার ধান উপাদান িল বা কাঠােমা সংে েপ বণনা কর। 



 
(b) Write a note on commercial bill market. 

    বািনজ  িবল বাজােরর উপর একিট টীকা িলখ। 

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

অেথর যাগােনর অংশ িল কী  কী ? ব াখ া কর। 

(d) Write down the functions of stock market. 

কান ক এ েচে র ধান কাযাবিল িল িলখ। 

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

খালাবাজারী কারবার ারা কী ভােব ঋেনর পিরমান িনয় ন করা যায় িবে ষন কর। 

(f) Distinguish between commercial banks and NBFIs. 

বািনজ ক ব া িল ও অব া  আিথক িত ান িলর মেধ  পাথক  িনেদশ কর। 

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

      নীেচর য- কােনা একিট ে র উ র দা ঃ 
 

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

উ ূত আমানত বলেত কী বাঝ ? বািনজ ক ব া িল কী ভােব ঋন সৃি  করেত পাের তা দখাও। 
                                                               

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

ভারতীয় টাকার বাজােরর মূল বিশ িল আেলাচনা কর। 
 
 
 
 


