
B.A/B.Sc. 5th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 
Subject: Economics 

Paper: SEC 3 
(Money Banking) 

 
Time: 2 Hours         Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks.  
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনদর্শক। 
পরীিাা্র্শীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।  

 

Answer any eight questions:      (8x5=40) 
যেক োক ো আটটট প্রকের উত্তর দোও। 

 

1. State how the evolution of money took place. 

টো োর টিির্ত   ীভোকি হকেকে র্ো যেখ।   
2. Describe the development of modern banking system in the economy. 

আধুট   ি্োাং  ি্িস্থো  ীভোকি গকে উকেকে র্ো ির্ত ো  র। 
3. Discuss different kinds of money. 

টো োর টিটভন্ন প্র োরগুটে আকেোচ ো  র।  
4. State the features of developed money market. 

উন্নর্ অকথতর িোজোকরর বিটিষ্ট্্গুটে যেখ।  
5. What are the factors that determine the supply of money in loanable fund theory of interest rate? 

সুকদর হোকরর ঋর্কেোগ্ র্হটিে র্কে  টো োর যেোগো  ট ধতোর গুটে  ী  ী?   
6. Distinguish between Treasury bill and Commercial bill. 

যেজোটর টিে আর িোটর্টজ্  টিকের মকধ্ পোথত ্  র।  
7. What are the functions of commercial banks? 

িোটর্টজ্  ি্োাংক র  োজগুটে  ী  ী? 
8. Describe the items of balance sheet of a commercial bank. 

িোটর্টজ্  ি্োাংক র ি্োকেন্স িীকটর টিষেগুটে ির্ত ো  র।  
9. State salient aspects of banking sector reforms in India during the last three decades. 

টিগর্ টর্  দিক  ভোরকর্র ি্োাংট াং যেকে যে স ে সাংস্কোর  রো হকেকে র্ো যেখ। 
10. Explain how the central bank controls price level through its open market operation.  

য ন্দ্রীে ি্োাং  যখোেোিোজোর  োরিোকরর মোধ্কম  ীভোকি দোমস্তর ট েন্ত্র   কর র্ো ি্োখ্ো  র।  



OR 

(Insurance Market and its Products) 
 

Answer any Eight (8) questions.           5x8= 40                                                                                  

যয যকাশ্ননাও আটক্ষট প্রশ্নের উত্তর দাও।  

 

(1) Point out different classification of insurance.  

      ক্ষবমার ক্ষবক্ষভন্ন যেক্ষণক্ষবভাগগুক্ষি উশ্নেখ্ কশ্নরা।  

(2) Discuss the different features of health insurance. 

      স্বাস্থযক্ষবমার ক্ষবক্ষভন্ন ববক্ষর্ষ্ট্যগুক্ষি আশ্নিাচনা কশ্নরা। 

(3) Write a note on credit insurance. 

      ঋণ- ক্ষবমার উপর একক্ষট টীকা যিশ্নখ্া।  

(4) Point out the salient features of the IRDA Act. 

     IRDA আইশ্ননর অন্তক্ষনশক্ষহে ববক্ষর্ষ্ট্যগুক্ষি উশ্নেখ্ কশ্নরা। 

(5) What are the economic principles of Insurance? 

      ক্ষবমার অর্শননক্ষেক নীক্ষেগুক্ষি কী কী? 

(6) Explain the principles of ‘utmost Good faith’ of insurance. 

      ক্ষবমার ‘ স্বশবাক্ষিক ক্ষবশ্বাস’ নীক্ষেগুক্ষি বযাখ্যা কশ্নরা। 

(7) Explain the principle of subrogation & contribution. 

     প্রক্ষেস্থাপন ও অবদান এর নীক্ষে বযাখ্যা কশ্নরা। 

(8)What do you mean by automatic re-insurance? 

  স্বয়ংক্ষিয় পূণঃ ক্ষবমা বিশ্নে কী যবাঝ। 

(9) Examine the significance of claims settlement. 

     দাক্ষব ক্ষনষ্পক্ষত্তর গুরুত্ব পযাশ্নিাচনা কর । 

(10) Discuss the trends in claim settlement in the India context. 

        ভারশ্নের পক্ষরশ্নপ্রক্ষিশ্নে ক্ষবমা ক্ষনষ্পক্ষত্তর গক্ষে প্রকৃক্ষে আশ্নিাচনা কশ্নরা। 

 


