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 Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable 

 

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

e£Ql k L¡e f¡yQ¢V fËnÀl Ešl c¡J 

a) Define Financial Market.   

আর্থ িক বাজারেে সংজ্ঞা দাও।  

b) Mention two differences between Reserve Bank and Commercial Bank. 

  র্েজার্ি ব্াংক ও বার্িজ্জ্ক ব্াংরকে মরয্ দুটি পাথ িক্ লেখ । 

c) What is Statutory Liquidity Ratio? 

র্বর্যবদ্ধ তােে্ অনুপত বেরত র্ক লবাঝ ? 

d) Define Stock Exchange. 

 লেয়াে বাজারেে সংজ্ঞা দাও।  

e) What is Commercial Paper Market?    

বার্িজ্জ্ক পরেে বাজাে কারক বরে ? 

f) Mention two weakness of Indian Money Market. 

 র্ােরতে িাকাে বাজারেে দুটি দুব িেতাে উরেখ কে। 

g) Name four instruments of Indian Money Market.  

র্ােরতে িাকাে বাজারেে চােটি েগ্নীপরেে নাম লেখ । 

h) What is venture Capital?  

উরদ্াগ মূেযন কারক বরে ? 

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

   e£Ql k L¡e Q¡l¢V fËnÀl Ešl c¡J 

a)How is cash reserve ratio is calculated?  

 নগদ সংের্িত অনুপাত র্কর্ারব গিনা কো হয় ? 

b) Write short note on New Generation Private Bank.  



 নতূন প্রজরেে লবসেকােী ব্াংরকে উপে িীকা লেখ । 

c) Write a note on Indian Call Money Market.  

র্ােরতে তেবী িাকাে বাজারেে উপে িীকা লেখ । 

d) What are the general characteristics of Money Market?  

িাকাে বাজারেে সাযােি ববর্েষ্ঠ্্গুর্ে  র্ক ? 

e) Discuss the regulatory framework of Primary Market.  

মুখ্ বাজারেে র্নয়ন্ত্রিমূেক পর্েকাঠারমাটি আরোচনা কে । 

f) Discuss the benefits of Credit Rating. 

 ঋিমান র্নি িরয়ে উপপকার্েতাগুর্ে আরোচনা কে । 

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

e£Ql k L¡e HL¢V fËnÀl Ešl c¡J 

a) Explain in brief the function of Financial System.  

আর্থ িক লিরেে কার্ িাবেী সংরিরপ ব্াখ্া কেI 

b) Discuss the general characteristics of Money Market Instruments. 

  িাকাে বাজারেে েগ্নীপরেে সাযােি ববর্েষ্ঠ্্গুর্ে  আরোচনা কে। 
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