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ময় ১ ঘন্টা ***
৩০ বমবনট

বিশল প্রস্তুবিমূক পরীক্ষা-২০২০
শ্রেবি-নিম
বিয়-বিন্যান্স ও ব্াাংবকাং

১। অশথরন ময়মূল্য বনর্ নারশনর মূ কারন কী?
ক) সুশের ার
খ) মুদ্রানীবি
গ) িারল্য
ঘ) মুনািা
২।
ভবিষ্যি মূল্য
?
ক) িিনমান মূল্য
খ)
গ)
ঘ) ভবিষ্যি মূল্য
০৩
জনিা ব্াাংশক ৮ িছশরর জন্য ১,০০,০০০ টাকা জমা
রাখ,উক্ত ব্াাংকটি িাব নক বভবিশি সুে প্রোন কশর ত্থাশক।
৩। ত %
৮
?
ক) ৫%
খ) ৯%
গ) ১০%
ঘ) ১৩%
৪। ঋন শ্রনয়ার আশগ কী যাচাই করশি শি?
ক) সুশযাগ ব্য়
খ) ময় মূল্য
গ) বকবি পবরশলাশর্র ক্ষমিা
ঘ) মূর্ন ব্য়
৫। রু ৭২ এর সুত্র শ্রকানটি ?
i ) ৭২/ n
ii) ৭২/m
iii) ৭২/ i
বনশচর শ্রকানটি ঠিক?ক ) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii
৬।
১০%
১০০
২
ত
?
ক) ১০০
খ) ১১০
গ) ১২১
ঘ) ১৩১ কা
বনশচর উদ্দীপকটি পশে ৭ নাং প্রশের উির োওজায়মা ৯% ার সুশে ১০,০০০ টাকা ববথ ব্াাংশক জমা
রাখ,উক্ত ব্াাংকটি িাব নবক সুে প্রোন কশর ।
৭। উবদ্দপশক উশেবখি টাকা কি িছশর বিগুন শি?
ক) ৯.৪ িছর
খ) ৯ িছর
গ) ৮ িছর
ঘ) ১০ িছর
৮। সুশের ার ৯% শ ৩ িছর পশরর ১০০০ টাকা িিনমাশন
কি টাকার মান মূল্য িন কশর?
ক) ৭৭৫
খ) ৭৭৩
গ) ৭৭২
ঘ) ৭৭০ কা
৯। সুশের ার ৫% শ ৫০০ টাকা ২ িছর শিক) ৫২৫ টাকা
খ) ৫৫০ টাকা
গ) ৫৫১ টাকা
ঘ) ৫১৫ টাকা
১০। অশথ নর ময়মূশল্যর র্ারিা প্রশয়াজনi) প্রকল্প প্রিয়শন
ii) দেনবিন জীিশন
iii) প্রাবিষ্ঠাবনক শ্রক্ষশত্র
বনশচর শ্রকানটি ঠিকক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পূন নমান-৫০
বনশচর উদ্দীপকটি পশে ১১ ও ১২ নম্বর প্রশের উির োওবমশ শ্রাবনয়া িার বিি অথ ন শ্রমঘনা ব্াাংশক ১১% সুশে
রাখশি চাই বকন্তু িার ভাই ি ৫ ক্ষ টাকার জবম
বকনশ িা ৭ িছর পর বিগুি াশভ বিবি করশি পারশি।
১১। ভাইশয়র পরামলন গ্রি করশ বমশ শ্রাবনয়ার মুনািার
ার কি শি?
ক) ৯.৬%
খ) ১০.২৮%
গ) ১১.৮%
ঘ) ১১%
১২। ব্াাংশকর প্রেি সুশের ারশক িাট্রাকরশির ার র্রশ
বমশ শ্রাবনয়ার অশথরন িিনমান মূল্য কি শি?
ক) ২,৪০,৮২৯ টাকা
খ) ২,৮২,০৫১ টাকা
গ) ৪,৮১,৬৫৮ টাকা
ঘ) ৮,২৫,৮৯২ টাকা
১৩। মানু িিনমান অথ ন প্রাবির শ্রক্ষশত্র শ্রিলী আগ্রী ওয়ার
কারনi) অবনবিি ভবিষ্যৎ
ii) মুদ্রাস্ফীবি
iii) ঝবুঁ ক হ্রা
বনশচর শ্রকানটি ঠিকক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii
১৪। সুশের ার ৭% শ ২ িছর পশরর ১০০ টাকা িিনমাশন
শিক) ৭৮ টাকা
খ) ৮৫ টাকা
গ) ৮৬ টাকা
ঘ) ৮৭ টাকা
১৫।
?
)
খ)
)
ঘ)
১৬। িময় ভ্াাংল পায় নাi) ঋিোিা
ii) অগ্রাবর্কার শ্রলয়ারশাল্ডার
iii) ার্ারি শ্রলয়ার মাবক
বনশচর শ্রকানটি ঠিকক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii
১৭। প্রাইশভট ব: শ্রকাম্পাবনর ি নবনম্ন েস্য কিজন?
ক) ৭ খ) ২
গ) ৫০ ঘ) ২৫
১৮। অভ্ন্তরীি িবিশর উৎ নয় শ্রকানটি?
ক) মাবক পক্ষ
খ) েবমকপক্ষ
গ) ঋিোিা
ঘ) শ্রলয়ারশাল্ডার
১৯। প্রবিষ্ঠাশনর সুনাম অক্ষুন্ন রাখশি শ্রকানটি ব্িার করা
য়?
ক) বিবি িবি
খ) অিবন্টি মুনািা
গ) ভ্াাংল মিা করন িবি
ঘ) নগে িবি

বনশচর উদ্দীপকটি পশে ২০ ও ২১ নম্বর প্রশের উির োওজনাি িমাশর কাশছ ১ াখ টাকার একটি প্রাপ্য বি
আশছ।বকন্তু শ্রময়াে শ্রল ওয়ার আশগই িার টাকার েরকার
শ বিবন এটি ভাঙ্গাশনার জন্য ব্াাংশক যায়। ব্াাংক িাশক
৩% কম শ্রেয়।
২০। ব্াাংক শ্রথশক কম মূল্য পাওয়াশক কী িশ ?
ক) নগে িাট্টাকরন
খ) প্রাপ্য বি িাট্টাকরন
গ) ব্িায় িাট্টাকরন
ঘ) মূল্য িাট্টাকরন
২১। িাট্টাকরন এর িশ ব্াাংশকর মুনািা কি?
ক) ৩০০ টাকা
খ) ৩৩০ টাকা
গ) ৩০০০ টাকা
ঘ) ৭০০০ টাকা
২২। স্বল্পশময়ােী অথ নায়ন কি প্রকার?
ক) ২
খ) ৩
গ) ৪
ঘ) ৫
২৩। িবস্থ িবিশর উৎ শ্রকানটি?
ক) মাবকপক্ষ
খ) েবমকপক্ষ
গ) ঋিোিা
ঘ) শ্রলয়ারশাল্ডার
২৪। বিবভন্ন িাবনবজ্ক ব্াাংক অথিা ঋন প্রোনকারী আবথকন
প্রবিষ্ঠান শ্রথশক ঋন শ্রনয়া শাi) বনবে নষ্ট সুশের াশর
ii) বনবে নষ্ট শ্রময়াশে
iii) স্থায়ী ম্পবি িন্ধক শ্ররশখ
বনশচর শ্রকানটি ঠিকক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii
বনশচর উদ্দীপকটি পশে ২৫ ও ২৬ নম্বর প্রশের উির োওবমনাজ ও িার ছয় জন িন্ধু বমশ ঠিক করশা একটি
শ্ররস্টুশরশন্টর ব্িা শুরু করশি । শ্ররস্টুশরশন্টর নাম বেশা

শ্রভাজন শ্ররস্টুশরন্ট এিাং িারা এটাশক ১৯৯৪ াশর শ্রকাম্পাবন
আইশন বনিন্ধন কশর শ্রনন।
২৫। বমনাজ ও িার িন্ধুশের স্থাবপি ব্িায়টি শ্রকান
র্রশনর?
ক) একমাকানা
খ) অাংলীোরী
গ) শ্রকাম্পাবন
ঘ) মিায়
২৬। শ্রভাজন শ্ররস্টুশরন্ট এর ছয় জন মাবক ওয়ার সুবির্া
কী?
ক) অবর্ক চাবো
খ) দ্রুি বদ্ধান্ত গ্রন
ুঁ
গ) অবর্ক পবজ
ঘ) অবর্ক মুনািা
২৭। মজুে পন্য িন্ধক শ্ররশখ শ্রকান শ্রময়াবে ঋন শ্রনয়া যায়?
ক) স্বল্প
খ) মধ্যম
গ) েীঘ ন
ঘ) িাব নক
২৮। ঘ
ত
ৎ
i) ঋন
ii) ঋনপত্র
iii) ববজাং
বনশচর শ্রকানটি ঠিকক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii
২৯।
ত
ত?
)
খ)
)
ঘ)
৩০।
?
ক) স্বল্প
খ) মধ্যম
গ) েীঘ ন
ঘ) িাব নক

১। বে বমডল্যান্ড একটি স্বনামর্ন্য ব্াাংক। ব্াাংকটি িার সুনাম রক্ষাশথ ন প্রবিিছর শ্রলয়ারশাল্ডারশের ভ্াাংল প্রোন কশর। ২০১৮
াশ ব্াাংকটি অবর্ক মুনািা অজনন কর বকন্তু ব্াাংক কর্তপন ক্ষ মুনািার ম্পূি ন অাংল শ্রলয়ারশাল্ডারশের মাশঝ িণ্টন না কশর একটা
অাংল বেশয় িবি সৃবষ্ট কর। ২০১৯ াশ ব্াাংকটির মুনািা কম ওয়ায় কর্তপন ক্ষ উক্ত িবি শ্রথশক বনবে নষ্ট াশর
শ্রলয়ারশাল্ডারশের মাশঝ ভ্াাংল প্রোশন ক্ষম শা।
ক) িবস্থ িবি কী ?
১
খ) প্রাপ্যবি িাট্টাকরন িশি কী বুঝ?
২
গ) বমডল্যান্ড ব্াাংক ২০১৮ াশর মুনািা বেশয় শ্রকান র্রশনর িবি সৃবষ্ট কর? ব্াখ্যা কর।
৩
ঘ) বমডল্যান্ড ব্াাংশকর ২০১৯ াশর পবরবস্থবি শ্রমাকাশিায় গৃবি পেশক্ষপটি শ্রিামার কাশছ কিটা মথনন শযাগ্য িশ মশন য়?
যুবক্ত োও।
৪
২। বমশ াবেয়া একজন গৃবনী। ৫ িছর পর িার িাবেটি শ্রমরামি করশি ১,০০,০০০ টাকার প্রশয়াজন। শ্রজন্য এখন শ্রথশক বকছু
টাকা ব্াাংশক জবমশয় রাখশি চায়। সুরমা ব্াাংক ব. িাব নক ১০% াশর অর্ নিাব নক চিবৃবদ্ধ সুে প্রোশনর প্রিাি বেশয়শছ। অন্যবেশক
শ্রমঘনা ব্াাংক ব. ৯.৫% াশর মাবক চিবৃবদ্ধশি প্রিাি বেশয়শছ।
ক) সুশযাগ ব্য় কী?
১
খ) প্রকল্প মূল্যায়ন িশি কী বুঝ?
২
গ) বমশ াবেয়াশক ১ ক্ষ টাকা পাওয়ার জন্য িিনমাশন সুরমা ব্াাংশক কি টাকা রাখশি শি?
৩
ঘ) দুটি ব্াাংশকর মশধ্য বমশ াবেয়ার শ্রকান ব্াাংশক টাকা রাখা উবচি িশ মশন কর।যুবক্ত োও।
৪

