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B.A /B.Sc. 5th Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 
Subject: Economics 

Paper: CC–12 
(Money and Banking) 

Time: 3 Hours      Full Marks: 60                                                                                                                                                        
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are requested to give their answer in their own words as far as practicable. 
দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূর্ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 
 

1. Answer any six questions.      5 x 6 = 30 
যযর্কান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।  
       

a) Mention the features and objectives of money market. 

        অর্ণ বাোর্রর ববক্ষশষ্ট্য এবং উর্েশযগুক্ষি উর্েখ্ কর। 

b) Write a note on ‘Treasury Bill’, ‘Repo rate’ and ‘Commercial Bill’.  

         ‘যেোক্ষর ক্ষবি’, ‘যরর্পা যরি’ এবং ‘বাক্ষর্ক্ষেযক ক্ষবি’ ক্ষনর্য় একক্ষি যনাি যিখ্ । 

c) Briefly analyze the Financial Intermediation of Banking sectior. 

         সংর্ির্প বযাংক্ষকং যসক্টর্রর আক্ষর্ণক মধ্যস্থো ক্ষবর্েষর্ কর | 

d) What is the relevance of study of Money & Banking?  

 অর্ণ ও বযাংক্ষকংর্য়র অধ্যয়র্নর প্রাসক্ষিকো কী? 

e) Analyze the Current Monetary Policy of India.  

         ভারর্ের বেণমান মুদ্রানীক্ষেক্ষি ক্ষবর্েষর্ কর। 

f) Write the recent reforms prepared for the Banking Sector. 

         বযাংক্ষকং যসক্টর্রর েনয প্রস্তুে সাম্প্রক্ষেক সংস্কারগুক্ষি যিখ্। 

g) Briefly discuss the monetary management system in an open Economy 

         একক্ষি উনু্মক্ত অর্ণনীক্ষের্ে মুদ্রা পক্ষরচািনা বযবস্থা সম্পর্কণ সংর্ির্প আর্িাচনা কর | 
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h) Briefly discuss the Problem of asymmetric information on financial markets & 

Institutions. 

         আক্ষর্ণক বাোর ও সংস্থাগুক্ষির্ে অসম ের্য সম্পক্ষকণে সমসযা সংর্ির্প আর্িাচনা কর | 

 
2. Answer any three questions:-      3 x 10 = 30 

যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও 
 

a) Discuss about the Balance Sheet & portfolio management of Banking system. 

         বযার্িন্সক্ষশি এবং বযাংক্ষকং ক্ষসর্ের্মর যপািণর্ াক্ষিও পক্ষরচািনা সম্পর্কণ আর্িাচনা কর। 

b) Discuss the Indicators and instruments of monetary Control.  

 মুদ্রা ক্ষনয়ন্ত্রর্র্র সূচক এবং যন্ত্রাক্ষদ আর্িাচনা কর। 

c) Critically analyze the role of commercial banks in economic development.         

অর্ণননক্ষেক ক্ষবকার্শ বাক্ষর্ক্ষেযক বযাংকগুক্ষির ভূক্ষমকার সমার্িাচনামূিক আর্িাচনা কর।  

d) How exchange rate works as a Strategy of Central Bank? 

 যকন্দ্রীয় বযাংর্কর যকৌশি ক্ষহসার্ব কীভার্ব ক্ষবক্ষনময় হার কাে কর্র? 

e) Discuss the theories of determination of Money supply. 

     অর্ণ সরবরাহ ক্ষনধ্ণারর্নর েত্ত্বগুক্ষি আর্িাচনা কর | 


