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ক-রবভাগিঃ সৃজনশীে (সকে প্রলের উত্তর দাও) 6x10=60 

1। জনাব আেম রবরনলয়ালগর রবষলয় রসদ্ধান্তহীনতায় ভুগলেন। তার রবলবচ্য দুইটি শ্রকাম্পারনর তথ্য রনম্নরূপ: 

শ্রকাম্পারনর নাম প্রতযারশত আলয়র হার ঝুঁরকর হার 

তারফফ গ্রুপ 20% 8% 

তারহম গ্রুপ 15% 4% 

ক) ঝুঁরক অরর্হার কী ?                                                                                           1 

খ) তারল্য ও মুনাফার মলে কীরূপ সম্পকধ রবদ্যমান? ব্াখ্যা কর।                                       2  

গ) উদ্দীপলক জনাব আেম যরদ তারহম গ্রুলপ রবরনলয়াগ কলরন, তাহলে শ্রসটি অর্ ধায়লনর শ্রকান নীরতর 

সালর্ সামঞ্জস্যপূ ধ হয়? ব্াখ্যা কর।                                                                                             3  

ঘ) উদ্দীপলক জনাব আেম যরদ উভয় শ্রকাম্পারনলত রবরনলয়াগ করলতন তাহলে তার রসদ্ধালন্তর 

শ্রযৌরিকতা রবলেষ  কর।                                                                                                          4 

2।  জনাব ফারুক একটি ব্াাংলক 2,00,000 টাকা রবরনলয়াগ কলর ৫ বের পর 3,70,000 টাকা পালবন। 

ফারুলকর বন্ধু জনাব সুমলনর 1,00,000 টাকা আলে ও রবরনলয়ালগর জন্য দুইটি প্রকল্প আলে। রতরন যরদ 

প্রকল্প-1 শ্রত রবরনলয়াগ কলরন তাহলে আগামী 5 বের যর্াক্রলম 25,000 টাকা; 28,000 টাকা; 22,000 

টাকা; 25,000 টাকা এবাং 50,000 টাকা পালবন। অন্যরদলক প্রকল্প-2 শ্রত রবরনলয়াগ করলে আগামী 5 বের 

রতরন 25,000 টাকা কলর পালবন। প্রতযারশত আলয়র হার 10%। 

ক) সরে সুদ কালক বলে?                                                                                        1 

খ) রবরর্-69 ও রবরর্-72 কী? ব্াখ্যা কর।                                                                  2  

গ) উদ্দীপলক ফারুলকর রবরনলয়ালগ সুলদর হার রন ধয় কর।                                                    3  

ঘ) জনাব সুমলনর রবরনলয়ালগর জন্য শ্রকান প্রকল্পটি উত্তম? রবরনলয়াগ রসদ্ধান্তটি মূল্যায়ন কর।       4 

3। আরর্ ধকভালব সচ্ছে বার রজযক ব্াাংক রূপসা রে. অলপক্ষাকৃক দুব ধে দুটি বার রজযক ব্াাংক শ্রগামরত ব্াাংক 

রে. ও গড়াই ব্াাংক রে. এর অরর্কাাংশ শ্রশয়ার ক্রলয়র মােলম তালদর রনয়ন্ত্র  শ্রনওয়ার প্রস্তাব শ্রদয়। রকন্তু 

ব্াাংক দুটি শ্রস প্রস্তাব রফররলয় শ্রদয়। ব্াাংক দুটি শ্রযৌর্ভালব সহলযারগতার রভরত্তলত একই ব্বস্থাপনার অর্ীলন 

রনলজলদর ব্াাংরকাং কাজ পররচ্ােনা এবাং রনয়ন্ত্র  করা শুরু কলর। 

ক) শান্সী ব্াাংক শ্রকান সভযতায় শ্রদখা রগলয়রেলো?                                                                          1 

খ) ব্াাংক ব্বস্থার উন্নয়লনর রবরভন্ন র্াপ আলোচ্না কর।                                                    2  

গ) উদ্দীপলক রূপসা ব্াাংক রে. শ্রকান র্রল র ব্াাংক গঠলনর প্রস্তাব রদলয়রেে? ব্াখ্যা কর।          3  



ঘ) উদ্দীপলক দুব ধে ব্াাংক দুটির রূপসা ব্াাংক রে. কর্তধক প্রদত্ত প্রস্তাব প্রতযাখ্যালনর শ্রযৌরিকতা 

রবলেষ  কর।                           4  

4। সম্প্ররত বার রজযক ব্াাংকগুলো আবাসন রশল্পখালত অরর্ক পররমা  ঋ  শ্রদওয়ায় বাজালর মুদ্রাস্ফীরত শ্রদখা 

রদলয়লে। তাই শ্রকন্দ্রীয় ব্াাংক সরিরত বাড়ালনার রসদ্ধান্ত শ্রনয়। রকন্তু তালত ঋ  সরবরাহ পরররস্থরত শ্রতমন 

পররবতধন না হওয়ায় ব্াাংকটি রকছু বন্ড বাজালর শ্রেলড়লে। এত গ্রাহকলদর মলে ব্াপক সাড়া পাওয়া যালচ্ছ।                                                                     

ক) CRR ও SLR কী?                                                                                  1   

          খ) শ্রকন্দ্রীয় ব্াাংকলক মুদ্রা বাজালরর অরভভাবক বো হয় শ্রকন?                                       2  

গ) উদ্দীপলক ঋ  রনয়ন্ত্রল র জন্য প্রর্লম শ্রকান পদ্ধরতটি ব্বহার করা হয়? ব্াখ্যা কর।                  3  

ঘ) উদ্দীপলক ঋ  রনয়ন্ত্রল র পরবতী পদ্ধরতটি মুদ্রাস্ফীরতর উপর শ্রকান প্রভাব শ্রফেলব কী? রবলেষ  

কর।                                                                                                                       4 

5। জনাব মরজবর জটিে শ্ররালগ আক্রান্ত। রতরন চুরিবদ্ধ হলয় একটি রবমা প্ররতষ্ঠান শ্রর্লক পাঁচ্েক্ষ টাকার 

জীবন রবমাপত্র সাংগ্রহ কলরন। রতরন চুরির সমলয় তার শ্ররালগর রবষয়টি উলেখ কলরনরন। 6মাস পর রতরন 

মারা শ্রগলে তার মলনানীত ব্রি রবমাদারব শ্রপশ কলরন। রকন্তু রবমা প্ররতষ্ঠানটি রবমাদারব পররলশালর্ অস্বীকৃরত 

জানায়। 

ক) আদরশ ধক ঝুঁরক কী ?                                                                                         1 

খ) রবমালক ক্ষরতপূরল র চুরি বো হয় শ্রকন?                                                                        2  

গ) উদ্দীপলক জনাব মরজবর রবমা চুরির শ্রকান নীরত েঙ্ঘন কলরলেন? ব্াখ্যা কর।                  3  

ঘ) উদ্দীপলক রবমা প্ররতষ্ঠানটির রসদ্ধালন্তর শ্রযৌরিকতা মূল্যায়ন কর।                                       4 

6। জনাব আরবর 2005 সালে একটি রবমা শ্রকাম্পারনর সালর্ মারসক রপ্ররময়াম শ্রদওয়ার রবরনমলয় 15 বেলরর 

জন্য একটি চুরি কলরন। 15 বেলরর মলে রতরন মারা শ্রগলে তার মলনানীত ব্রি রবমার অর্ ধ পালবন আর 

শ্রেঁলচ্ র্াকলে রতরন রনলজই অর্ ধ গ্রহ  করলবন। আরর্ ধক দুদ ধশার কারল  7 বের পর রতরন রবমাটি বন্ধ করার 

আলবদন কলরন এবাং প্রদত্ত রপ্ররময়ালমর 25 শতাাংশ শ্রফরত দারব কলরন। 

ক) সমপ ধ  মূল্য কী?                                                                                            1 

খ) জীবন রবমালক রনশ্চয়তার চুরি বো হয় শ্রকন?                                                                        2  

গ) উদ্দীপলকর আরবর শ্রময়াদরভরত্তক শ্রকান র্রল র জীবন রবমাপত্র গ্রহ  কলরলেন? ব্াখ্যা কর।   3  

ঘ) উদ্দীপলক রবমা প্ররতষ্ঠানটি কী আরবর সালহবলক দারবকৃত অর্ ধ শ্রফরত রদলব? রবলেষ  কর।    4 

 

 

 

 

 

 

 



খ-রবভাগিঃ সাংরক্ষপ্ত প্রে (সকে প্রলের উত্তর দাও) 40x1=40 

 

৭। রচ্রস্থায়ী বৃরত্ত কী।  

৮। চ্ক্রবৃরদ্ধ সুদ কী? 

৯। অরগ্রম অযানুইটি কালক বলে?   

10। সুলযাগ ব্য় কী? 

11। অলর্ ধর সময়মূল্য কালক বলে? 

12। নারমক সুলদর হার ও কায ধকর সুলদর হালরর 

পার্ ধকয কী? 

13। জীবন রবমা কালক বলে? 

14। মৃত্যযহারপরঞ্জ কী? 

15। দ্বৈতরবমা কী? 

16। রপ্ররময়াম কালক বো হয়? 

17। জীবন রবমায় বয়স প্রমাল র জন্য শ্রকান শ্রকান 

দরেে ব্বহার হয়? 

18। আজীবন রবমাপত্র কালক বলে?   

19। সামরয়ক রবমাপত্র কত সমলয়র জন্য করা 

হয়?  

20। রবশ্ব বার জয সাংস্থা কত সালে প্ররতরষ্ঠত হয়? 

21। অর্ ধায়ন কালক বলে? 

22। CAPM মলডলের উদ্ভাবক শ্রক? 

23। সরকারর অর্ ধায়ন কালক বলে? 

24। মুনাফা সব ধারর্কর  ও সম্পদ সব ধারর্করল র 

পার্ ধকয কী? 

25। ব্লাক টুলয়সলড কী? 

26। তহরবে সাংগ্রহ কী? 

  

 

 

 

 

 

 

 

27। ব্াাংকার শ্রক? 

28। কালদরলক Monte বো হয়? 

29। গাররনশী আলদশ কী? 

30। বার রজযক ব্াাংলকর প্রর্ান কালজর নাম 

রেখ। 

31। দু’টি সরকারর ব্াাংলকর নাম রেখ। 

32। বাাংোলদলশ শ্রকান র্রল র ব্াাংক ব্বস্থা 

রবদ্যমান? 

33। গ্রামী  ব্াাংলকর প্ররতষ্ঠাতা শ্রক? 

34। রনকাশ ঘর কালক বলে? 

35। BACH ও EFT এর পূ ধরূপ কী? 

36। বাাংোলদলশর শ্রকন্দ্রীয় ব্াাংলকর নাম কী? 

37। বতধমালন ব্াাংক শ্ররলটর হার কত? 

38। তারল্য কালক বলে? 

39। ‘ব্াাংক অব ইাংল্যান্ড’ কত সালে প্ররতরষ্ঠত 

হয়? 

40। ঋ  রনয়ন্ত্রল র রতনটি পদ্ধরতর নাম রেখ। 

41। রবশ্বস্ততা রবমা কালক বলে? 

42। অরবমালযাগ্য ঝুঁরক কী? দু’টি উদাহর  দাও। 

43। ঝুঁরক কী?  

44। মৃত্যযহারপরঞ্জর ব্বহার শুরু হয় শ্রকান সাে 

শ্রর্লক? 

45। রবমা কালক বলে? 

46। বাাংোলদলশ দীঘ ধরদন কত সালের রবমা আইন 

চ্ালু রেে? 

 


