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[The figures in the right hand margin indicate full marks. Candidates are required to give their
answers in their own words as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক । পরীিার্েীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। ]

1. Answer any six questions.

5 x 6 = 30

যেক োক ো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও।
a) Write a short note on the evolution of money.
অকথের টিির্েক র উপর এ টি সংটিপ্ত িী ো যেখ।
b) What makes interest rates go up and down?

ট

জ য সু কদর হোর উপকর এিং ট কে ওঠো োমো

কর?

c) What are the different measurements of money supply in India?
ভোরকর্ অথে যেোগোক র টিটভন্ন পটরমোপ

ী

ী?

d) What are the objectives of money market?
অকথের িোজোকরর উকেশ্যগুটে

ী

ী?

e) What are the main features of Indian call money market?
ভোরর্ীয়

ে মোট মোক েকির প্রধো বিটশ্ষ্ট্যগুটে

ী

ী?

f) What is balance sheet of a commercial bank?
িোটিটজয

িযোংক র িযোকেন্স শ্ীি

ী?

g) Discuss Open Market Operation as an instrument of monetary control?

মুদ্রো ট য়ন্ত্রকির এ টি পদ্ধটর্ টহসোকি খখ্ািা বাোক্ষর কাযেকিাপ সম্পক ে আকেোে ো

র?

h) What are the advantages and disadvantages of commercial bill market in India?
ভোরকর্র িোটিটজয

টিে িোজোকরর সু টিধো ও অসু টিধোগুটে

ী

ী?

2. Answer any three questions.

3 x 10 = 30

যেক োক ো টর্ টি প্রকের উত্তর দোও।
a) Write a short note on the Term Structure of Interest Rates.
সু শ্নদর হাশ্নরর খময়াক্ষদ গঠশ্ননর উপর এ টি সংটিপ্ত িী ো যেখ।
b) Describe the banking sector reforms in India after 1991.
1991 সোকের পর ভোরকর্ িযোটকং যসক্টকরর সংস্কোরগুটে িিে ো

র।

c) Describe the transmission of monetary policy of Central Bank.
য ন্দ্রীয় িযোংক র মুদ্রো ীটর্র সঞ্চোে িিে ো

র।

d) What is the problem of adverse selection and moral hazard in financial market?
আটথে

িোজোকর খোরোপ েয় ও ব টর্

টিপকদর সমসযো

e) What are the defects of Indian Money Market?
ভোরর্ীয় অকথের িোজোকরর ত্রুটিগুটে

ী

ী?

ী?

